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Deze catalogus is gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier 

(Program for the Endorsement of Forest Certification schemes). 

De PEFC-certificering garandeert dat het papier van onze 

catalogi vezels bevat die afkomstig zĳn van goed beheerde en 

verantwoord gerooide bossen. Het doel van deze certificering is 

om een omslag in de markt te bewerkstelligen, zodat er een einde 

komt aan de vernietiging van leefgebieden, waterverontreiniging 

en de verdringing van inheemse volken. Deze catalogus voldoet 

aan de strenge milieu-eisen van de PEFC.

De fietsers op de foto’s in deze catalogus zĳn ervaren experts of 

professionals. Shimano vraagt je nadrukkelĳk niet te proberen 

de getoonde handelingen in deze catalogus te imiteren als deze 

de mogelĳkheden van je uitrusting of je eigen vaardigheden te 

boven gaan.

© Shimano Europe Bike Holding 2013. Alle rechten voorbehouden.

Of je nu graag het grote avontuur opzoekt in de bergen, even de stad in fietst 

voor een kop koffie met vrienden, graag een rit maakt over de dĳk, of de dichte 

bossen trotseert, in deze editie van Bikegear vind je alle fietsbenodigdheden die 

jĳ nodig hebt. De beste kwaliteit in alle vormen, maten en kwaliteitsniveaus. Deze 

Bikegear is ook verkrĳgbaar als gratis app. Raadpleeg hiervoor de App Store of 

Google Play. Zoek niet verder en haast je naar de dichtstbĳzĳnde fietsdealer om 

jouw perfecte fietsuitrusting aan te schaffen!
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ACCESSOIRES 
BAGAGEDRAGERS BLACKBURN-219   |   BASIL-265

BIDONHOUDERS PRO-173   |   BLACKBURN-209   |   ELITE-219

BIDONS PRO-173   |   ELITE-210

KINDERSTOELTJES BOBIKE-266

MINIPOMPEN PRO-169   |   BLACKBURN-215

SLOTEN BLACKBURN-218   |   AIM-254

SPATBORDEN BLACKBURN-219   |   AIM-255

STANDAARDEN AIM-254

STUURLINT PRO-175

VLOERPOMPEN PRO-169   |   BLACKBURN-215   |   VAR-254

 

BANDEN 
BANDEN VOOR STAD/TREKKING VITTORIA-225   |   GEAX-229   |   MICHELIN-233

BANDEN VOOR VELDRIJDEN VITTORIA-223 

OFF-ROAD BANDEN GEAX-227

RACEBANDEN VITTORIA-221   |   MICHELIN-231

ELEKTRONICA & VERLICHTING
ACTIECAMERA'S  ROLLEI-246

COMPUTERS PRO-172   |   BLACKBURN-214

GPS-SYSTEMEN MIO-242

VERLICHTING BLACKBURN-213   |   LIGHT & MOTION-248   |   

 AIM-253

 

GEREEDSCHAP, ONDERHOUD & REPARATIE
GEREEDSCHAP PRO-176   |   PARK TOOL-192   |   BLACKBURN-218

ONDERHOUDSPRODUCTEN SHIMANO-054

REPARATIESTANDAARDEN PRO-177   |   PARK TOOL-191   |   ELITE-211

GROEPEN
OFF-ROAD GROEPEN SHIMANO-026

RACE GROEPEN SHIMANO-004

HELMEN, EYEWEAR & BESCHERMING
HELMETS VOOR STAD/TREKKING GIRO-137   |   BELL-147

OFF-ROAD BRILLEN SHIMANO-080

ON-ROAD BRILLEN SHIMANO-079

OFF-ROAD HELMEN GIRO-135   |   BELL-145

RACEHELMEN   GIRO-133   |   BELL-143

LICHAAMSVERZORGING
BESCHERMENDE CRÈMES OZONE-240

MASSAGEOLIËN EN -GELS OZONE-240

ONDERDELEN & HARDWARE
AËROSTUREN PRO-161

BAR-ENDS PRO-160   |   EASTON-186

GRIPS PRO-175   |   AIM-255

VORKEN EASTON-186

STUREN EASTON-184

STUURPENNEN EASTON-187

ZADELS PRO-165   |   SELLE ITALIA-197   |   

 SPORTOURER-202   |   AIM-254 

ZADELPENNEN EASTON-189   |   SELLE ITALIA-197

ONDERDELEN & HARDWARE GROEPEN 
OFF-ROAD GROEPEN PRO-156

RACE GROEPEN PRO-151

ORIGINELE ONDERDELEN
CASSETTES SHIMANO-050

DERAILLEURWIELTJES SHIMANO-048

KETTINGBLADEN SHIMANO-050

KETTINGEN SHIMANO-048

REMBLOKJES SHIMANO-051

REMSCHIJVEN SHIMANO-053

OVERIG 

ACCESSORIES  BASIL-264

MEETSYSTEMEN BIKEFITTING.COM-003

PEDALEN 

OFF-ROAD PEDALEN SHIMANO-070

PEDALEN VOOR STAD/TREKKING SHIMANO-071   |   AIM-255

RACEPEDALEN SHIMANO-069

SCHOENEN & TOEBEHOREN 

OFF-ROAD SCHOENEN SHIMANO-062   |   PEARL IZUMI-074

OFF-ROAD SCHOENEN DAMES SHIMANO-068 

RACESCHOENEN PEARL IZUMI-077

RACESCHOENEN SHIMANO-057   |   PEARL IZUMI-073

RACESCHOENEN DAMES SHIMANO-060

SCHOENPLAATJES SHIMANO-068

SCHOENEN VOOR STAD/TREKKING SHIMANO-067

TRIATLONSCHOENEN SHIMANO-059   |   PEARL IZUMI-076

SOFT GOODS 

ARMWARMERS SHIMANO-095   |   PEARL IZUMI-119

BEENWARMERS SHIMANO-095   |   PEARL IZUMI-119

CUSTOM KLEDING MILREMO-122

HANDSCHOENEN SHIMANO-091   |   PEARL IZUMI-115   |   GIRO-127

HOOFDBEDEKKING SHIMANO-095

KLEDING VOOR STAD/TREKKING SHIMANO-087

OFF-ROAD KLEDING SHIMANO-087  |   PEARL IZUMI-109

ONDERKLEDING PEARL IZUMI-120

OVERSCHOENEN PEARL IZUMI-119

RACEKLEDING SHIMANO-090   |   PEARL IZUMI-097

SOKKEN SHIMANO-094   |   PEARL IZUMI-118   |   GIRO-131

TRIATLONKLEDING PEARL IZUMI-111

TASSEN & BAGAGE 
FIETSTASSEN BASIL-257

FIETSTASSEN SHIMANO-083

FIETS/WIELTASSEN PRO-171

KOERIERSTASSEN SHIMANO-084

MANDEN EN KRATTEN BASIL-263

REISTASSEN OGIO-239

RUGZAKKEN SHIMANO-084   |   OGIO-237

SPORTTASSEN OGIO-235

WATERRUGZAKKEN SHIMANO-083

ZADELTASSEN PRO-171   |   BLACKBURN-217

TRAINERS 
ROLLERS ELITE-207

TRAINERS ELITE-205

 

VERVOER, OPSLAG & AUTODRAGERS
DAKDRAGERS ELITE-208   |   THULE-275

FIETSENOPSLAG PRO-175

FIETSDRAGERS ACHTER THULE-273

WIELEN 
DISCWIELEN PRO-164

OFF-ROAD WIELEN SHIMANO-042   |   EASTON-181

RACEWIELEN SHIMANO-020   |   EASTON-180

TRIATLON/TT WIELEN SHIMANO-021   |   PRO-164   |   EASTON-179

PRODUCTCATEGORIEËN
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TYPEN METINGEN

LITE STANDARD

Lengte

Lengte staand

Lengte zittend

Voetlengte links

Voetlengte rechts

Binnenbeenlengte

Romplengte

Bovenarmlengte links

Onderarmlengte links

Bovenarmlengte rechts

Onderarmlengte rechts

Schouderbreedte

ACCESSOIRES

+ Shoe Cleat Adjuster: meet de ideale positie van de 

schoenplaatjes voor maximale krachtoverbrenging en een 

constante pedaalslag.

+ Saddle Height Adjuster: is voor elk meetcentrum een 

essentieel onderdeel om de juiste zadelhoogte in te stellen. 

+ Digital Protractor: de digitale hoekmeter wordt gebruikt 

om de ideale hoek van de verschillende framebuizen en de 

zadelstand te meten.

VOORDELEN

+ Uitgebreide database met 600.000 metingen voor zeer 

nauwkeurige berekeningen

+ Pionier op de markt met veel ervaring

+ Onafhankelĳk meetsysteem

+ Voor iedere fietser en elke fiets beschikbaar

+ Extra accessoires voor nog uitgebreidere metingen

BIKEFITTING.COM

Naast alle technische vereisten waaraan de moderne fiets moet voldoen, zoals een lager gewicht, groot aantal 

versnellingen en een nauwkeurige besturing, zĳn de grootte en geometrie van essentieel belang. Niet alleen de 

framemaat is belangrĳk; een goede afstelling van het stuur en het zadel is ook van cruciaal belang. De juiste 

afmetingen en positionering voorkomen problemen en bepalen in hoge mate het comfort en prestatieniveau van 

de fietser. Professionele renners en trainers werken met de computergestuurde meetsystemen van bikefitting.com 

voor een optimale fietsafstelling en -positionering.

GA NAAR HET DICHTSTBĲZĲNDE BIKEFITTING.COM MEETCENTRUM VOOR DE PERFECTE PASVORM!

MADE 2 
MEASURE

V
o
e
tl
e
n
g
te

Schouderbreedte

R
o
m
p
le
n
g
te

A
rm

le
n
g
te

B
in
n
e
n
b
e
e
n
le
n
g
te

L
e
n
g
te

LITE ANALYSE STANDARD ANALYSE

Ideale analyse voor 
stad/trekkingfietsers 
en beginnende race/
off-roadfietsers.

Ideale analyse voor 
enthousiaste race/off-
roadfietsers.
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REVOLUTIONAIRE RACE-ERVARING

Shimano past uitgebreid ergonomisch onderzoek toe op het ontwerp van alle raceonderdelen, met als doel ervoor te zorgen dat de rĳder maximaal plezier 

ervaart tĳdens het fietsen. Zo kun je met de STI Dual Control schakelverstellers bĳvoorbeeld snel en nauwkeurig schakelen zonder dat je je handen op het 

stuur hoeft te verplaatsen. De Dual-Pivot remklauwen van SHIMANO zĳn krachtiger, reageren sneller en zĳn makkelĳker af te stellen dan traditionele remmen. 

Daarnaast is er de HOLLOWTECH II cranktechnologie, die de sterkte en stĳfheid bevordert terwĳl het gewicht juist afneemt. De mechanische DURA-ACE 

9000 serie wordt verder aangevuld met de elektronische DURA-ACE raceonderdelen, voorzien van Di2 technologie. Deze elektronische DURA-ACE 9070 

serie maakt optimaal gebruik van geavanceerde technologieën die renners een revolutionaire race-ervaring bezorgen.

SS = korte kooi (alleen voor dubbel race)  |  GS = lange kooi (voor triple en dubbel/triple MTB)

SHIMANO 
RACEONDERDELEN

Vraag 
uw Shimano 

dealer voor de 
prĳzen van 
complete 
groepen



DURA-ACE is SHIMANO's lichtste, meest ergonomische en meest nauwkeurige groep ooit. De 

onderdelen leveren niet alleen de beste mechanische prestaties, maar dienen ook als basis voor ons 

revolutionaire digitale schakelsysteem Di2. De extra 11e versnelling en tal van andere verbeteringen 

zorgen samen voor werkelĳk weergaloze prestaties. Als je DURA-ACE rĳdt, rĳd je om te winnen.

Dura-Ace Schakelt een tandje bĳ
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Sneller en soepeler schakelen (voor). Geprogrammeerde automatische trimfunctie: 

houdt de derailleur uitgelĳnd en stil. Steunbout handhaaft de juiste positie, zelfs 

bĳ hard trappen met grote torsiekrachten. Tanden buitenblad: 50-56T. Totale 

capaciteit: 16T. Gewicht: 114 g.

€ 545,95 (excl. klemband)

DURA-ACE Di2 FD-9070 VOORDERAILLEUR
2x11-speed

Efficiënt ontwerp voor extra gewichtsbesparing en een strak uiterlĳk. 

Schakelbediening. Ergonomisch gevormd. Greepafstelling. Carbon remgreep. 

Schakelen zonder enige moeite. Breder Werkingsgebied. Programmeerbare multi-

schakelfunctie. Gewicht: 237 g.

€ 917,95 (set)

DURA-ACE Di2 ST-9070 DUAL CONTROL SCHAKELVERSTELLER
2x11-speed

Geprogrammeerde automatische beweging. Pulleyplaat van carbon. 

Beschermingsfunctie (fuse function): inwendige structuur wordt beschermd tegen 

harde klappen. 'Wide Link' ontwerp om schakelvervorming te verminderen: dit 

verhoogt de stĳfheid en maakt nauwkeurig schakelen gedurende langere tĳd 

mogelĳk. Max. tandkrans achter: 28T. Max. verschil voor: 16T. Totale capaciteit: 

33T. Gewicht: 217 g.

€ 839,95

DURA-ACE Di2 RD-9070 ACHTERDERAILLEUR
11-speed

BG/ 005



SM-BTR1 SM-BTR2 

(built-in type)
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Snelle toegang: je kunt schakelen vanaf de remgreep, 

schakelen in meerdere posities en schakelen tĳdens het 

remmen. Carbon remgreep. Greepafstelling.

€ 550,95 (set)

DURA-ACE Di2 ST-9071 DUAL CONTROL 
SCHAKELVERSTELLER VOOR TĲDRITTEN/

TRIATLON
2x11-speed

Snel achter schakelen in afdalingen of tĳdens een sprint, 

rechter versteller - cassette afschakelen, versteller links 

- cassette opschakelen. Kan overal op het stuur worden 

geplaatst. Gewicht: 10 g (set).

€ 182,95 (set)

DURA-ACE Di2 SW-R610 VERLENGDE 
SCHAKELSCHAKELVERSTELLER VOOR 

SPRINTERS

Nieuw ontwerp met één knop. Gewicht: 60 g (set).

€ 444,95 (set)

DURA-ACE Di2 SW-9071 VERLENGDE 
SCHAKELSCHAKELVERSTELLER VOOR 

TĲDRITTEN

Eenvoudig te bevestigen of verwĳderen om op te laden. 

Fietsframe wordt niet beschadigd door de bevestiging. 

Uitstekende betrouwbaarheid. Krachtige Li-ion-batterĳ 

(7,4 V). Ook verkrĳgbaar als inbouwtype (SM-BTR2). 

Gewicht: 71 g / 50 g

extern € 104,95 | intern € 213,95

SM-BTR1/BTR2 BATTERĲ

11-speed HG-EV cassette. Op de rĳder afgestemde 

versnellingsopties met 11-speed. Bredere 

versnellingscombinatie: 11-23T/11-28T/12-28T. 

Compactere versnellingscombinatie: 11-25T/12-25T. 

Lichter dan CS-7900 10-speed tandkrans (11-25T). 

Gewicht: 165 g (11-23T).

€ 302,95

DURA-ACE CS-9000 Hyperglide KETTING
11-speed

20% betere slĳtvastheid (vergeleken met CN-

7901). Bereikt dankzĳ een nieuwe technologie voor 

oppervlakbehandeling (SIL-TEC). Gewicht: 243 g (114 

schakels).

€  60,95

DURA-ACE CN-9000 SUPERSMALLE 
HYPERGLIDE KETTING

11-speed

BG/ 006
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Ergonomische vorm met verfijnd ontwerp voor een strakke uitstraling. Betere 

controle voor meerdere rĳstĳlen. Compactere bovenkant, betere beheersing vanaf 

de bovenkant. SLR-EV. Krachtig en beheersbaar remsysteem. Carbon remgreep. 

Nieuwe SHIMANO binnenkabel. Verlaagt de wrĳving om lichter en snel te kunnen 

schakelen en remmen. Interne kabelgeleiding. Kleine, mechanische interne eenheid 

met 3D-analyse. Lichtere stuuractie en een aërodynamisch stuurgebied. Index 

schakelen. Geringe inspanning, duidelĳke klikaangrĳping. Greepafstelling. Gewicht: 

365 g (set).

€ 784,95 (set)

DURA-ACE ST-9001 DUAL CONTROL SCHAKELVERSTELLER
2x11-speed

Geschikt voor dubbel. Zeer nauwkeurig ontworpen 11-speed schakelversteller voor 

indexschakelen op de bar-end. Gewicht: 153 g.

€ 137,95 (set)

DURA-ACE SL-BSR1 SCHAKELSCHAKELVERSTELLER VOOR 
STUURUITEINDE

2x11-speed

Nieuwste schakelgeneratie waarmee je schakelt zonder veel inspanning: optimale 

veerspanning zorgt ervoor dat je heel gemakkelĳk afschakelt. Steunbout handhaaft 

de juiste positie, zelfs bĳ hard trappen met grote torsiekrachten. Capaciteit: 16T. 

Gewicht: 78 g (FD-9000-B) | 66 g (FD-9000-F).

€ 156,95 (klembandtype)  | € 145,95 (excl. klemband)

DURA-ACE FD-9000 VOORDERAILLEUR
2x11-speed

Nieuw ontworpen, voorzien van een nieuw veermechanisme. Schakelbediening die 

lichter, korter en gelĳkmatiger is. Pulleyplaat van carbon. 'Wide Link' ontwerp om 

schakelvervorming te verminderen: dit verhoogt de stĳfheid en maakt nauwkeurig 

schakelen gedurende langere tĳd mogelĳk. Max. verschil voor: 16T. Max. tandkrans 

achter: 28T. Totale capaciteit: 33T. Gewicht: 158 g.

€ 295,95

DURA-ACE RD-9000 ACHTERDERAILLEUR
11-speed

BG/ 007
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D2 velgontwerp (50 mm) optimaliseert de aërodynamica 

en stabiliteit. OptBal spaaksysteem bevordert de stĳfheid 

en duurzaamheid van het wiel. Nippels onder velgbed 

bevorderen de aërodynamica en geven het wiel een 

dynamische uiterlĳk. Extra brede naafflens voor een 

maximale laterale stĳfheid. Zeer sterke en lichte titanium 

cassettenaaf-body. Digitale aanpassing van de conuslager 

om het wiel soepel te laten draaien. Hoekcontactlagers en 

extra grote assen van A7075 aluminiumlegering. Gewicht: 

voor 641 g, achter 808 g.

€ 1.995,00

DURA-ACE WH -9000-C50-TU WIELSET
carbon tube

D2 velgontwerp (75 mm) optimaliseert de aërodynamica 

en stabiliteit. OptBal spaaksysteem bevordert de stĳfheid 

en duurzaamheid van het wiel. Nippels onder velgbed 

bevorderen de aërodynamica en geven het wiel een 

dynamisch uiterlĳk. Extra brede naafflens voor een 

maximale laterale stĳfheid. Zeer sterke en lichte titanium 

cassettenaaf-body. Digitale aanpassing van de conuslager 

om het wiel soepel te laten draaien. Hoekcontactlagers en 

oversized assen van A7075 aluminiumlegering. Gewicht: 

voor 678 g, achter 867 g.

€ 3.195,00

DURA-ACE WH -9000-C75-TU WIELSET
carbon tube

Duurzame spuitgegoten body van carboncomposiet. 

Extra breed platform voor een maximale krachtoverdracht. 

Soepele draaiende as met drie lagers: twee kogellagers; 

één brede rollager. Lagers ver uiteen geplaatst voor 

een stabiele, gelĳkmatige verdeling van de belasting. 

Verstelbare in- en uitklikspanning. SM-SH12 (draaipunt 

voor en midden) meegeleverd. 4 mm langere as 

verkrĳgbaar. Gewicht: 248 g | Drie jaar beperkte Shimano 

garantie.

€ 269,95

DURA-ACE PD-9000 PEDAAL

SLR-EV - nieuwe SLR met remklauw met dubbel 

symmetrisch draaipunt. Superieure regeling en remkracht. 

10% meer remkracht door een nieuw ontwerp van de 

remklauw en nog eens 10% meer vanwege de nieuwe 

remkabel. Nieuw remkabelsysteem. Gewicht: 297 g (set).

voor € 256,95 | achter € 247,95

DURA-ACE BR-9000 DUAL-PIVOT 
REMKLAUW

SLR-EV - nieuwe SLR met symmetrische remklauw 

met twee assen. Voor: directe montage op de vork. 

Achter: directe montage op de liggende achtervork. 

Remklauwontwerp met een 11 mm lager profiel voor een 

aërodynamische vorm (voor). Gewicht: 280 g (set).

voor € 260,95 | achter € 256,95

DURA-ACE BR-9010 REMKLAUW VOOR 
DIRECT MOUNT

Optimale krachtoverdracht. Lager gewicht, vertrouwde 

efficiëntie. Zorgt in combinatie met het nieuwe ontwerp 

van de kettinggeleider voor minder kans op aflopende 

kettingen. Crankstel met 4-armige constructie: behoudt de 

stĳfheid en verlaagt het gewicht. Hollowglide: het buitenste 

kettingblad is hol, wat zorgt voor minder gewicht met 

dezelfde sterkte en betere schakelprestaties. 50-34T/53-

39T/54-42T/55-42T. 52-36T/52-38T (nieuwe combinatie). 

Gewicht: 629 g (53-39T excl. bottom bracket)

€ 660,00

DURA-ACE FC-9000 CRANKSTEL
2x11-speed

BG/ 008
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Direct, nauwkeurig schakelen. Verbeterde ergonomie voor betere bereikbaarheid 

van de schakelvertellers vanaf de bovenkant. Minder complexe bedrading dankzĳ 

enkeldraads E-tube-verbindingen. Op de bovenkant van het stuur of in de drops 

zĳn eenvoudig satelliet-schakelvertellers toe te voegen. Programmeerbare multi-

schakelfunctie. Gewicht: 295 g (set). € 437,95 (set)

ULTEGRA Di2 ST-6870 DUAL CONTROL SCHAKELVERSTELLER
2x11-speed

Snel toegankelĳk. Je kunt schakelen in meerdere posities en schakelen tĳdens het 

remmen. Biedt dezelfde remcontrole als de DURA-ACE ST-9071. Greepafstelling. 

Aluminium greep. Gewicht: 142 g (set).

€ 448,95 (set)

ULTEGRA Di2 ST-6871 DUAL CONTROL SCHAKELVERSTELLER 
VOOR TĲDRITTEN/TRIATLON

2x11-speed

Nauwkeurige actuatoren bewegen de kooi snel en soepel 

voor vlot, stil en nauwkeurig schakelen. Geprogrammeerde 

automatische trimfunctie. De steunbout creëert het stĳve 

platform dat de voorderailleur nodig heeft om de ketting 

naar het buitenste kettingblad te verplaatsen. Behoudt de 

juiste uitlĳning, zelfs als je met een krachtige pedaalslag 

trapt. Gewicht: 155 g

€ 305,95

ULTEGRA Di2 FD-6870 VOORDERAILLEUR
2x11-speed

De voortreffelĳke, in wedstrĳden beproefde prestaties maken ULTEGRA bĳ uitstek geschikt voor 

ambitieuze renners. Met de nieuwe series 6800 en 6870 heb je nu een nog ruimere keuze in 

versnellingen. Belangrĳkste voordelen van Shimano ULTEGRA: gebouwd met beproefde DURA-ACE 

technologie; ergonomische bracket-vorm voor eenvoudig schakelen; minder vermoeidheid op lange 

ritten door licht, nauwkeurig en responsief schakelen; nieuw 11-speed aandrĳfsysteem met meer 

versnellingsmogelĳkheden voor uiteenlopende terreinen; 10% meer remkracht voor betere controle; 

soepele rotatie met behoudt vermogen.

Ultegra Digitale technologie die zich heeft bewezen op worldtourniveau

Eenvoudig te bevestigen of verwĳderen om op te laden. 

Fietsframe wordt niet beschadigd door de bevestiging. 

Uitstekende betrouwbaarheid. Krachtige Li-ion-batterĳ (7,4 

V). Ook verkrĳgbaar als inbouwtype (SM-BTR2). Gewicht: 

71 g / 50 g.

extern € 104,95  | intern 213,95

SM-BTR1/BTR2 BATTERĲ

Met één druk op de knop nauwkeurig, zeer snel schakelen 

op een 11-speed cassette, ongeacht de omstandigheden. 

Compacter en lichter, met E-tube aansluitingen voor 

eenvoudigere montage. Automatische bescherming tegen 

klappen houdt de kooi bĳ valpartĳen uit de gevarenzone. Wide 

Link ontwerp om schakelvervorming te verminderen. Maximale 

tandkrans 32T voor GS. Gewicht: 250 g (SS), 260 g (GS).

€ 321,95

ULTEGRA Di2 RD-6870 
ACHTERDERAILLEUR

11-speed
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Verbeterde ergonomie voor meer comfort en controle voor de rĳder. Uitstekende 

ergonomie van de bovenkant en greep. Slank, compact gevormde greep. 

Remgreep met betere controle wanneer je rĳdt met je handen op de versteller. 

Rĳder voelt duidelĳk wanneer de schakelactie is voltooid. Geringe inspanning, 

duidelĳk klikgeluid. Index schakelen. Korte slagrespons. Krachtig en beheersbaar 

remsysteem. Carbon remgreep. Nieuwe ULTEGRA versnellingskabel met 

polymeercoating. Gewicht: 425 g (set).

€ 448,95 (set)

ULTEGRA ST-6800 DUAL CONTROL SCHAKELVERSTELLER 
2x11-speed

Snel en nauwkeurig schakelen. Nieuw ontworpen, voorzien van een nieuw 

veermechanisme. Gelĳkmatiger schakelen over het totale versnellingsbereik van 

de cassette. Blĳft ook na langere tĳd nauwkeurig schakelen. Wide Link ontwerp 

vergroot stĳfheid en vermindert schakelvervorming. Groot versnellingsbereik. 

Geschikt voor 32T (GS). Gewicht: 195 g (SS), 207 g (GS).

v.a. € 115,95

ULTEGRA RD-6800 ACHTERDERAILLEUR
11-speed

Kortere verstellerslag, lichtere bediening, herziene schakelratio in combinatie 

met de ST-6800 en kabels met polymeercoating. Pull-arm met nieuw ontwerp 

voor directer en soepeler schakelen. Gelĳkmatiger schakelen over het totale 

versnellingsbereik. Nieuwe steunbout voor stabieler contact met het frame (braze-

on op frame). Gewicht: 104 g (FD-6800-B, maat L), 89 g (FD-6800-F).

€ 63,95 (klembandtype)  | € 55,95 (excl. klemband)

ULTEGRAFD-6800 VOORDERAILLEUR
2x11-speed

Optimale krachtoverdracht. Lichter gewicht, vertrouwde efficiëntie. Zorgt in 

combinatie met het nieuwe ontwerp van de kettinggeleider van de voorderailleur 

voor minder kans op aflopende kettingen. Beproefd DURA-ACE ontwerp met vier 

crankarmen: zelfde stĳfheid, lager gewicht. 14 g lichter en 50% minder wrĳving dan 

de SM-BB6700, maar net zo duurzaam. Verschillende versnellingscombinaties: 53-

39T / 52-36T / 50-34T / 46-36T. Gewicht: 702 g. (excl. bottom bracket)

€ 229,95

ULTEGRA FC-6800 CRANKSTEL
2x11-speed

FD-6800-F

FD-6800-B

GSSS
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Soepel schakelen en verhoogde duurzaamheid. 

Symmetrisch 11-speed ontwerp. Nieuwe 

oppervlakbehandelingstechnologie SIL-TEC. Gewicht: 253 

g (114 schakels).

€ 44,95

11-speed HG-EV CASSETTE. Op de rĳder afgestemde 

breder versnellingsbereik met 11-speed. 11-23T/11-25T/12-

25T/11-28T/11-32T. Gewicht: 212 g (11-23T).

€ 99,95

ULTEGRA CN-6800 SUPERSMALLE  
HYPERGLIDE KETTING

11-speed

ULTEGRA CS-6800 Hyperglide
CASSETTE
11-speed

Lichtgewicht en duurzame velgconstructie voor tubes 

en tubeless. Naaf met brede flens en asymmetrische 

velg voor hoge stĳfheid en krachtoverdracht. Digitale 

aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te laten 

draaien. Recht gevlochten kruis-2 spaakpatroon voor 

een optimale torsiestĳfheid. Met T-moer versterkte velg, 

ultradunne extrusie. Hoekcontactlagers. Gewicht: voor 

700 g, achter 940 g.

€ 425,00

Verbeterde efficiëntie en controle. Nieuw symmetrisch 

ontwerp met twee draaipunten. Dubbele lagers 

verminderen draaipuntwrĳving. Nieuwe BC-R680 kabels 

met polymeercoating voor soepel en vlot remmen met 

uitstekende modulatie. Gewicht: 335 g (set).

€ 100,95 (per stuk)

ULTEGRA WH-6800 WIELSET

ULTEGRA BR-6800 DUAL-PIVOT REMKLAUW

Body van carboncomposiet. Extra breed platform voor 

een veel efficiëntere krachtoverbrenging. Lagers ver uiteen 

geplaatst voor een stabiele, gelĳkmatige verdeling van 

de belasting. Verstelbare in- en uitklikspanning. Gewicht: 

260 g.

€ 172,95

Geïntegreerd ontwerp. Aërodynamisch remklauwontwerp 

met lager profiel. Betere remkrachtregeling. Directe 

montage op vork, directe montage op liggende achtervork. 

Nieuwe SLR met symmetrische remklauw met twee assen. 

Inline kabelafsteller met Quick Release (SMCB90). Nieuwe 

samenstelling van remblokjes (R55C4). Verstelbare 'toe-in' 

remblokjes. Veerspanningsafsteller. Gewicht: 333 g (set).

€ 112,95 (per stuk)

ULTEGRA PD-6800 PEDAAL

ULTEGRA BR-6810 REMKLAUW VOOR 
DIRECT MOUNT
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De SHIMANO 105 serie bevat een groot aantal technologische verbeteringen. Alle onderdelen 

uit deze serie leveren no-nonsense, betrouwbare, duurzame en uitstekende prestaties, met een 

aantrekkelĳk ontwerp in de kleur Lodestar Black of Sterling Silver. Enkele voordelen van Shimano 

105 raceonderdelen: technologische verbetering van de 10-speed raceonderdelen, HOLLOWTECH ll 

crankstel voor efficiënt trappen en responsief voorschakelen.

105 Blĳf geheel in stĳl

Soepelere schakelprestaties. DUAL SIS indexschakelen. Breed binnenste 

schanierpunt. Verbeterde vorm van de kettinggeleider; soepel schakelen bĳ een 

zware belasting in elke achterpositie. Capaciteit: 16T (FD-5700 dubbel), 20T (FD-

5703 triple). Gewicht: 105 g (FD-5700-S-B), 89 g (FD- 5700-S-F) 132 g (FD-5703-

S-B), 114 g (FD-5703-S-F). Verkrĳgbaar in Lodestar Black en Silver.

5700 € 40,95 | 5703 € 45,95

105 FD-5700/5703 VOORDERAILLEUR
dubbel/triple 10-speed

Ergonomisch gevormd. SLR-ontwerp; verbeterde draaipuntpositie van remboog 

voor snelle lineaire respons. Interne kabelgeleiding voor een lichtere stuuractie 

en een aërodynamisch stuurgebied. Nieuwe draaipuntpositie voor remgreep. 

Bereik aanpasbaar met behulp van vulstukken. ST-5700 (dubbel), ST- 5703 (triple). 

Gewicht: 494 g (ST-5700 set). Verkrĳgbaar in Lodestar Black en Silver.

€ 305,95

105 ST-5700/5703 DUAL CONTROL SCHAKELVERSTELLER
dubbel/triple

105 RD-5701-S-SS/GS achterderailleur. Optimaal schakelen onder alle 

omstandigheden. Wide Link ontwerp om schakelvervorming te verminderen. Max. 

tandkrans: 30T. Max. verschil voor: 16T. Totale capaciteit: 34T (SS), 40T (GS) (triple 

voor), 37T (GS) (dubbel voor). Gewicht: 230 g (SS), 243 g (GS).

€ 66,95

105 RD-5701-SS/GS ACHTERDERAILLEUR
10-speed

ST-5703

ST-5700

FD-5703FD-5700

RD-5701-SSRD-5701-GS
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Het HOLLOWTECH II crankstel is ontwikkeld in een zoektocht 

naar de optimale balans tussen stĳfheid en performance 

in een lichtgewicht en oogstrelend crankstel-ontwerp. De 

HOLLOWTECH-technologie bestaat uit een extreem lichte 

holle crankarm die is gemaakt door SHIMANO met de eigen 

smeedtechnologie die ervoor zorgt dat ook de stĳfheid 

behouden blĳft. Met de toevoeging van de HOLLOWTECH 

II-technologie wordt de bottom bracket-as geïntegreerd met 

de crankarm voor meer stĳfheid en een gewichtbesparing 

om zodoende een hoog-dimensionale balans te bereiken. 

Het uitwendige bottom bracket-lagersysteem zorgt voor een 

betere gewichtsverdeling en meer stabiliteit tĳdens het trappen, 

waardoor een efficiëntere krachtoverdracht mogelĳk is.

HOL LOWTECH  I I

INZICHTEN
STĲFHEID, STERKTE, GEWICHT EN SOEPELHEID
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Geïntegreerd ontwerp. Aërodynamisch remklauwontwerp 

met lager profiel. Betere remkrachtregeling. Directe 

montage op vork, directe montage op liggende achtervork. 

Nieuwe SLR met symmetrische remklauw met twee assen. 

Inline kabelafsteller met Quick Release (SMCB90). Nieuwe 

samenstelling van remblokjes (R55C4). Verstelbare 'toe-in' 

remblokjes. Veerspanningsafsteller. Gewicht: 189 g (voor), 

177 g (achter)

voor € 60,95 | achter €  56,95

Optimale balans tussen licht gewicht en stĳfheid. Hyperdrive 

SG-X kettingbladen. DUAL SIS indexschakelen. Grotere 

afstand tussen de grootste en kleinste versnelling; minder 

contact met de ketting bĳ een klein verzet. FC-5700: 52-39, 

53-39T (dubbel), FC-5750: 50-34T (compact), FC-5703: 

50-39-30T (triple). Crankarmlengtes: 170 mm, 172,5 mm, 175 

mm. Gewicht: 846 g (53-39T, 170 mm). Aanbevolen BB cup-

unit: SM-BB5700. Verkrĳgbaar in Lodestar Black en Silver.

v.a. € 189,95

105 BR-5710 REMKLAUW VOOR DIRECT 
MOUNT

105 FC-5700/5750/5703 CRANKSTEL
dubbel/triple 10-speed

Supersmalle HG. Voor 10-speed. Nieuw ontworpen 

buiten- en binnenplaatjes voor een beter contact met de 

tandkransjes. Gewicht: 267 g (114 schakels). CN-5600 

voor triple 105.

CN-5701 € 35,95 | CN-5600 € 36,95

Nieuw 10-speed HG ontwerp. Stabiele en 

betere schakelprestaties en gevoel. Lichtgewicht 

tandkranshouder van aluminium. Combinaties: 11- 25, 

11-28, 12-25, 12-27T. Gewicht: 245 g (11-25T).

€ 52,95

105 CN-5701 SUPERSMALLE KETTING
10-speed

105 CS-5700 CASSETTE
10-speed

Body van carboncomposiet. Extra breed platform voor een 

maximale krachtoverdracht. Lagers ver uiteen geplaatst 

voor een stabiele, gelĳkmatige verdeling van de belasting. 

Verstelbare in- en uitklikspanning. Bewezen Shimano-

technologie, kwaliteit en prestaties. Gewicht: 285 g.

€ 109,95

SLR-ontwerp; verbeterde draaipuntpositie van remboog 

voor snelle lineaire respons. Verbeterde ergonomie van 

het remsysteem. Verstelbare 'toe-in' remblokjes. Gewicht: 

358 g.

v.a. € 56,95

PD-5700-C PEDAAL

105 BR-5700 DUAL-PIVOT REM 
KLAUW

FC-5703

FC-5750

FC-5700
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Crankstel uit twee delen, met 

geïntegreerd BB-ontwerp. Hyperdrive 

SG-X kettingbladen. Geanodiseerde 

oppervlakbehandeling. FC-4600: 

52-39T (dubbel), FC-4650: 50-34T 

(compact), FC-4603: 50-39-30T (triple). 

Crankarmlengtes: 170 mm, 175 mm.

v.a. € 99,95

TIAGRA FC-4600/4650/4603 
CRANKSTEL

dubbel/compact dubbel/triple
Super SLR. Makkelĳk verstelbaar 

systeem. Verstelbare 'toe-in' remblokjes.

€ 32,95

TIAGRA BR-4600 DUAL-PIVOT 
REMKLAUW

Nieuw 10-speed HG ontwerp. 

Combinatie: 11-25, 12-28, 12-30T.

€ 40,95

TIAGRA CS-4600 CASSETTE
10-speed

Supersmalle HG. Voor 10-speed

€ 32,95

TIAGRA CN-4601 
SUPERSMALLE 

HYPERGLIDEKETTING
10-speed

Versnellingskabel wordt buitenom geleid voor efficient 

schakelen. Geïntegreerde OGD (Optical Gear Display). 

Makkelĳk te bedienen met kleine handen. Geïntegreerde 

kabelversteller. Dankzĳ vulstukken in twee maten kan de 

reikwĳdte van de schakelversteller worden aangepast met 

7,5 mm of 14 mm. 

€  289,95 (set)

TIAGRA ST-4600/4603 DUAL 
CONTROL SCHAKELVERSTELLER

dubbel/triple

Wide Link ontwerp dat geschikt is voor 10-speed. 

Capaciteit: 16T (FD-4600 dubbel). 20T (FD-4603 triple).

€ 40,95

TIAGRA FD-4600/4603 VOOR 
DERAILLEUR
dubbel/triple

Maximale tandkrans achter: 30T. Perfecte combinatie met 

de NIEUWE CS4600 tandkrans. Wide Link ontwerp dat 

geschikt is voor 10-speed. Totale capaciteit: 34T (SS), 40 

(GS) (Triple voor) 37T (GS) (Dubbel voor).

v.a. € 50,95

TIAGRA RD-4601 ACHTER 
DERAILLEUR

10-speed

Tiagra bevat dezelfde techniek als onze topgroepen, maar heeft een eigen, unieke identiteit met een 

sterk verbeterde uitstraling en een gestroomlĳnd ontwerp dat wordt ondersteund door een geheel 

nieuw prestatieniveau.

Tiagra Geavanceerde functies voor sportieve fietsers die in conditie willen blĳven
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FD-4603

FD-4600

RD-4601-SS RD-4601-GS
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HOLLOWTECH II (FC-CX70: ULTEGRA kwaliteit). Crankconstructie uit twee delen 

(FC-CX50). Nieuw tandontwerp voor soepel schakelen. Brede steekversnelling. 

Geen contact met de ketting. Kettingbladcombinatie: 46-36T. Gewicht: 729,9 g 

(FC-CX70, 175 mm zonder BB), 807 g (FCCX50, 175 mm zonder BB). Kleuropties: 

Black, Silver (FC-CX50) en Glossy Grey (FC-CX70).

FC-CX50 € 129,95 | FC-CX70 € 269,95

FC-CX50/70 CRANKSTEL
2x10-speed

Verbeterde modderafvoer. Laag profiel om makkelĳker mee te nemen. Krachtige 

rem voor race-remblokjes. Cartridge remhouder voor CX70. Geschikt voor 

remschoen voor carbon wielen (BR-CX70). Inline kabelafsteller SM-CB70. Gewicht: 

165 g (BR-CX70),175 g (BR-CX50).

BR-CX50 € 43,95 | BR-CX70 € 64,95

BR-CX70/CX50 CANTILEVER REM

Specificaties top pull en down pull beschikbaar (10-speed, dubbel). Kettinggeleider 

speciaal ontwikkeld voor veldrĳden. Geschikt voor huidige 10-speed STI-

schakelversteller ST-6700/ST-5700/ST-4600. Werking van de derailleur speciaal 

geoptimaliseerd voor 46/36T verzet.

€ 60,95 (klembandtype) | 66,95 (excl. klemband)

FD-CX70 VOORDERAILLEUR
2x10-speed

Compacte vormgeving. 20% vlakker ontwerp beschermt de mechanische schĳfrem 

tegen beschadiging (CX75/R515 vergeleken met R505). Gewicht: 159 g.

€ 82,95

BR-CX75 MECHANISCHE SCHĲFREM

FC-CX70

FC-CX50-S

FD-CX70-B-T

FD-CX70-F-D

BR-CX70

BR-CX50
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Comfortabele en natuurlĳke handpositie voor rĳcomfort gedurende de hele dag. 

Meer remkracht met minder inspanning, vooral wanneer je rĳdt met je handen op 

de verstellers. Grote remkracht ideaal tĳdens veldritten en op de weg. Geschikt 

voor grote en kleine handen. Op elektronische schakelfunctie gebaseerde 

schakelversteller - compacter en ergonomischer. Reservoirtank voor automatische 

afstelling van de remblokafstand. Zowel greepbereik als vrĳe slag afstelbaar. 

Gewicht: 498 g (set).

€ 376,95 (per stuk)

ST-R785 HYDRAULISCHE SCHĲFREMGREEP

Blĳft consistent in remprestaties op lange afdalingen. Ice-Technologies: 

warmteafvoer van remschĳf en remschoen voor behoud van remprestaties. 

Consistente remwerking in alle weersomstandigheden. Remprestaties aanpasbaar 

aan rĳomstandigheden, terrein, lengte van de renner en niveau. Schĳfgrootte: SM-

RT99 140 mm standaard, 160 mm optie. Gewicht: 262 g.

€ 87,95

Duurzaam, betrouwbaar en stĳlvol. Voor alle weersomstandigheden. Geschikt voor 

11-speed. Betrouwbaar in elk weertype. Geschikt voor Center Lock remschĳf. 100 

x 135 mm inbouwbreedte. Geschikt voor 140 mm schĳf. Double butted afgeplatte 

spaken. Toepasbare bandmaten: Bandenmaten 25c-38c. Stĳve en solide velg, 23 

mm breed x 30 mm hoog.

voor € 144,95 | achter € 154,95

BR-R785 HYDRAULISCHE SCHĲFREMKLAUW

WH-RX31 700C WIELEN MET SCHĲFREM

ICE TECHNOLOGIES warmteregeling (gecoate schĳf met koelvin, meer 

warmteafvoer dan RT98). CENTER LOCK schĳfmontage. Afmeting 180/160/140 

mm spec (toegevoegd). Gewicht: 139 g (180 mm).

v.a. € 99,95

SM-RT99 CENTER LOCK REMSCHĲF

BG/ 019



OP WEG NAAR PERFECTIE

Bĳ het ontwerpen en ontwikkelen van wielen gaat Shimano holistisch te werk, omdat men weet hoe belangrĳk het is om fundamentele aspecten niet uit 

te oog te verliezen in de zoektocht naar verdere ontwikkelingen. Een verbetering van het ene aspect mag niet ten koste gaan van het andere. Een echt 

goed wiel is meer dan de som der delen. Het biedt comfort en veiligheid zonder iets af te doen aan de prestaties; het is zeer licht zonder dat sterkte of 

duurzaamheid hierdoor verloren gaan. Met andere woorden: wil je het beste, kies je voor een Shimano wiel.

SHIMANO 
RACEWIELEN

BEZOEK 

ONS 

ONLINE
shimano.com
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D2-velgontwerp optimaliseert de aërodynamica en stabiliteit. OptBal spaaksysteem 

bevordert de stĳfheid en duurzaamheid van het wiel. Nippels onder velgbed 

bevorderen de aërodynamica en geven het wiel een dynamische uitstraling. Extra 

brede naafflens voor een maximale laterale stĳfheid. Zeer sterke en lichte titanium 

cassettenaaf-body. Digitale aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te 

laten draaien. Hoekcontactlagers en extra grote assen van  

A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/678 g, achter/867 g

€ 3.195,00

DURA-ACE WH-9000-C75-TU
carbon tube-type

D2-velgontwerp optimaliseert de aërodynamica en stabiliteit. OptBal spaaksysteem 

bevordert de stĳfheid en duurzaamheid van het wiel. Nippels onder velgbed 

bevorderen de aërodynamica en geven het wiel een dynamische uitstraling. Extra 

brede naafflens voor een maximale laterale stĳfheid. Zeer sterke en lichte titanium 

cassettenaaf-body. Digitale aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te 

laten draaien. Hoekcontactlagers en extra grote assen van  

A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/641 g, achter/808 g

€ 2.745,00

DURA-ACE WH-9000-C50-TU
carbon tube-type

Asymmetrische velgen hebben een kleinere 

spaakhoek aan de kant van de cassette om 

zodoende een betere laterale stĳfheid en een 

uniformere spaakspanning te bieden.

Geoptimaliseerde brede en diepe velgvorm 

presteert het beste in allerlei verschillende 

omstandigheden, voor de ultieme 

aërodynamische prestaties.

OptBal spaaksysteem zorgt voor een nieuwe, 

evenwichtige verdeling van de spaakspanning, 

waardoor het wiel stĳver en sterker wordt en dus 

langer meegaat.

Hiermee wordt aangegeven dat er een eigen 

Shimano technologie is gebruikt voor de 

vorming van een lichte basisstructuur die het 

wiel sterker maakt.

Hiermee wordt aangegeven dat er lichtgewicht 

spaken zĳn gebruikt, die dun zĳn in het midden 

en dik aan beide uiteinden, waar de belasting 

het grootst is.

Dit icoon geeft aan dat er aluminium met 

een carbonlaag is gebruikt in de constructie 

van de velg.

Hiermee wordt aangegeven dat er 

modulus-carbon is gebruikt in de 

constructie van de velg.

Hiermee wordt aangegeven dat er 

scandium (een materiaal op basis van 

aluminium) is gebruikt voor extra sterkte. 

Alleen op geavanceerde modellen.

Hiermee wordt aangegeven dat er 

titanium is gebruikt voor het deel van de 

naaf waaraan de cassette is bevestigd.

Superieure afdichting van UST* 

*UST is een gedeponeerd handelsmerk 

van Salomon S.A.S.

Het Center Lock systeem maakt 

eenvoudige plaatsing van de remschĳf 

mogelĳk met een gekartelde montage en 

een borgring.

Shimano wieltechnologie pictogrammen Racewielen

VELGHOOGTE WIELEN D2-velg OPTBAL
Extra brede 

flens
11-SPEED

  75 mm WH-9000-C75-TU

 50 mm

WH-9000-C50-TU

WH-9000-C50-CL

WH-RS81-C50

 35 mm

WH-9000-C35-TU

WH-9000-C35-CL

WH-RS81-C35-CL

 30 mm
WH-RS31

WH-R501-30

 24 mm

WH-9000-C24-TL

WH9000-C24-TU

WH-9000-C24-CL

WH-6800

WH-RS81-C24

WH-RS61-TL

WH-RS21-CL 

WH-RS11

WH-R501/ R501-A

WH-RX31

WH-RX05
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D2-velgontwerp optimaliseert de aërodynamica en stabiliteit. OptBal spaaksysteem 

bevordert de stĳfheid en duurzaamheid van het wiel. Nippels onder velgbed bevorderen 

de aërodynamica en geven het wiel een dynamische uitstraling. Extra brede naafflens voor 

een maximale laterale stĳfheid. Zeer sterke en lichte titanium cassettenaaf-body. Digitale 

aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te laten draaien. Hoekcontactlagers en 

extra grote assen van A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/752 g, achter/920 g

€ 1.995,00

DURA-ACE WH-9000-C50-CL
carbon draadvelg

OptBal spaaksysteem bevordert de stĳfheid en duurzaamheid van het wiel. Extra 

brede naafflens voor een maximale laterale stĳfheid. Zeer sterke en lichte titanium 

cassettenaaf-body. Digitale aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te 

laten draaien. Hoekcontactlagers en extra grote assen van  

A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/662 g, achter/826 g

€ 1.945,00

DURA-ACE WH-9000-C35-CL
carbon draadvelg

OptBal spaaksysteem bevordert de stĳfheid en duurzaamheid van het wiel. Extra 

brede naafflens om de laterale stĳfheid te maximaliseren. Ultralichte achtervelg 

van 315 g bevordert de acceleratie. Zeer sterke en lichte titanium cassettenaaf-

body. Digitale aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te laten draaien. 

Hoekcontactlagers en extra grote assen van A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/647 g, achter/715 g

€ 2.695,00

DURA-ACE WH-9000-C35-TU
carbon tube-type

Fenomenale grip bĳ het nemen van bochten met tubeless banden. Geschikt voor tubes. Naaf 

met brede flens en asymmetrische velg voor maximale stĳfheid en krachtoverdracht. Rechte 

spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Met T-moer versterkte 

velg, gepatenteerde ultradunne extrusie. Zeer sterke en lichte titanium cassettenaaf-body. 

Digitale aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te laten draaien. Hoekcontactlagers 

en extra grote assen van A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/630 g, achter/824 g

€ 1.175,00

DURA-ACE WH-9000-C24-TL
carbon draadvelg tubeless
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Ultralichte velgen van 265 g bevorderen de acceleratie. OptBal spaaksysteem 

bevordert de stĳfheid en duurzaamheid van het wiel. Hybride conusbasis. 

Digitale aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te laten draaien. 

Hoekcontactlagers en extra grote assen van A7075 aluminiumlegering.  

Extra brede naafflens om de laterale stĳfheid te maximaliseren.  

Zeer sterke en lichte titanium cassettenaaf-body.

Gewicht: voor/483 g, achter/668 g

voor € 1.249,95 | achter € 1.549,95

DURA-ACE WH-9000-C24-TU
carbon tube-type

Lichtgewicht en duurzame velgconstructie voor tubes en tubeless. Naaf met brede 

flens en asymmetrische velg voor hoge stĳfheid en krachtoverdracht. Digitale 

aanpassing van de conuslager om het wiel soepel te laten draaien. Rechte spaken 

en 2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Met T-moer versterkte 

velg, ultradunne extrusie. Hoekcontactlagers.

Gewicht: voor/700 g, achter/940 g

€ 425,00

ULTEGRA WH-6800

Velgen van 384 g zorgen voor een onvoorstelbaar gevoelige acceleratie. Naaf met 

brede flens en asymmetrische velg voor maximale stĳfheid en krachtoverdracht. 

Rechte spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Zeer 

sterke en lichte titanium cassettenaaf-body. Digitale aanpassing van de conuslager 

om het wiel soepel te laten draaien. Hoekcontactlagers en extra grote assen  

van A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: voor/570 g, achter/794 g

€ 1.175,00

DURA-ACE WH-9000-C24-CL
carbon draadvelg

Aërodynamisch en breed D2-velgprofiel (C50). Door Shimano vervaardigde 

draadvelgen van carbon/aluminiumlegering. OptBal spaaksysteem bevordert de 

stĳfheid en duurzaamheid van het wiel (C50/C35). Extra brede naafflenzen voor een 

maximale laterale stĳfheid (C50/C35). Hoekcontactlagers en extra grote assen van 

A7075 aluminiumlegering.

Gewicht: C50 841 g/1067 g, C35 709 g/922 g, C24 615 g/887 g

C50 € 1.050,00 | C35 € 795,00 | C24 € 695,00

WH-RS81-C50/C35/C24
draadband

C50/C35 C50 C24

RS81-C50 RS81-C35 RS81-C24

BESTE
KOOP

07-2013  |  Cycling.be
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Fenomenale grip bĳ het nemen van bochten met tubeless banden. Geschikt voor 

tubes. Naaf met brede flens en asymmetrische velg voor maximale stĳfheid en 

krachtoverdracht. Rechte spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale 

torsiestĳfheid. Hoekcontactlagers. Slĳtage-indicator zorgt dat je op tĳd ontdekt dat 

je velg versleten is. Geschikt voor 11/10-speed.

Gewicht: voor/782 g, achter/983 g

€ 375,00

WH-RS61-TL
draadvelg tubeless

Naaf met brede flens en asymmetrische velg voor maximale stĳfheid en 

krachtoverdracht. Recht en 2-cross spaakpatroon bevordert de torsiestĳfheid 

en zorgt dat de spaken langer meegaan. Afstelbaar lagersysteem voor makkelĳk 

onderhoud en een langere levensduur. Hoekcontactlagers. Slĳtage-indicator zorgt 

dat je op tĳd ontdekt dat je velg versleten is. Geschikt voor 11/10-speed.

Gewicht: voor/820 g, achter/1030 g

Kleuren: Black | Silver | White

€ 264,95

WH-RS21-CL

Wielen van aluminiumlegering met een profiel van 30 mm, voor dagelĳks 

gebruik. Naven met brede flenzen en asymmetrische velgen voor maximale 

stĳfheid. Oversized nippels van aluminiumlegering. Afstelbaar lagersysteem met 

contactafdichting. Handmatig vervaardigde duurzaamheid en betrouwbaarheid. 

Velgen met een profiel van 30 mm (RS31).

Gewicht: RS31 838 g/1121 g, RS11 795 g/1085 g

Kleuren: Black RS31 | White RS31 | Black RS11 | Silver RS11 | White RS11

RS31 € 269,95 | RS11 € 194,95

WH-RS31/RS11

In eigen huis vervaardigde velgen, naven en spaken. 20 spaken voor en 24-cross 

spaakpatroon achter. Hoekcontactlagers. Geschikt voor 8,9,10-speed. Velgprofiel 

van 30 mm (R501-30). Aërodynamische afgeplatte spaken (R501-A, R501-30). 

Slĳtage-indicator zorgt dat je op tĳd ontdekt dat je velg versleten is.

Gewicht: R501-30 875 g/1126 g, R501-A 822 g/1078 g

R501-30 € 169,95 | R501-A € 149,95

WH-R501-30/R501-A
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OVERAL FIETSEN, WAAR JE MAAR WILT

Wanneer je ergens diep in het bos omlaag suist wil je je geen zorgen maken of je mountainbike wel goed reageert. De mountainbikeonderdelen van Shimano 

worden zo ontworpen dat ze doen wat jĳ wilt - en wel meteen. Shimano onderdelen zorgen voor een efficiënter contact tussen fietser en fiets waardoor 

het fietsen je minder energie kost. Dit is te danken aan ultralichte en nauwkeurige schakelsystemen en aan remsystemen met een lineaire respons voor 

superieure remkracht en regeling. Wanneer je onderdelen gebruikt die voor je werken, kun je je meer focussen op wat je moet doen: fietsen.

SS = korte kooi (alleen voor dubbel race)  |  GS = lange kooi (voor triple race en dubbel/triple MTB)

SHIMANO OFF-ROAD 
ONDERDELEN
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De XTR is ontwikkeld volgens het 'Rider-Tuned' concept: de onderdelen worden met de nieuwste technologieën 

perfect afgestemd op de behoeften en rĳstĳlen van individuele mountainbikers. XTR is de norm voor alle cross-

country- en trailrĳders. Belangrĳkste voordelen van Shimano XTR-onderdelen: next generation-systeem - Dyna-

Sys, 10-speed-aandrĳfsysteem voor MTB, innovatie van warmteregeling en krachtige rem - Ice-Technologies, 

geoptimaliseerd voor voor en achter schakelen.

XTR Ontworpen voor jouw rĳstĳl

FD-M986-D

FD-M985-E2FD-M980

FD-M981

I-spec

Klemband

RD-M981-GS RD-M981-SGS

Index-schakelen: licht te bedienen maar positief en direct. Instant release, multi-release 

en 2-way release voor een snelle en veelzĳdige bediening. Efficiënte input, snelle toegang 

tot versteller, antislippatroon op oppervlak. Modus-converter (2x/3x) geschikt voor dubbel 

of triple kettingblad. Geïntegreerd montagesysteem van remgreep en schakelversteller 

(SL-M980-A-I), combineert klemband voor een strak uiterlĳk en laag gewicht (-10 g/fiets). 

Multilagerconstructie.

€ 254,95 (set)

XTR SL-M980 SCHAKELVERSTELLER
dubbel/triple 10-speed

Geschikter voor moderne mountainbikes. Betere bereikbaarheid van gereedschap voor 

eenvoudige montage. Montage op bottom bracket (M980-E/M985-E). Direct mount voor 

meer vrĳheid bĳ het ontwerp van het frame (M981-D/M986-D). Holle verbindingspen voor 

minder gewicht (M980/M981/M985/M986). Optioneel zonder bottom-bracketplaat (M985-E). 

Optie voor nieuw 'top pull only' schakelontwerp (M981/M986). Voor 40/42/44T (M985/

M985-E/M985-E2). Voor 38/40T (M985-E2). Gewicht: 125 g (FD-M980), 148 g (FD-M981), 143 

g (FD-M981-D), 135 g (FD-M985), 155 g (FD-M985-E), 125 g (FD-M985-E2), 127 g (FD-M986), 

122 g (FD-M986-D).

FD-M980 € 145,95 | FD-M985 € 104,95

XTR FD-M980 SERIE VOORDERAILLEUR
dubbel/triple 10-speed

Shadow RD design - low profile om het risico op slagschade te verkleinen. Compacte 

derailleurkooi. Nauwkeurig en moeiteloos schakelen, geoptimaliseerd voor het nieuwe Dyna-

Sys. MTB10 versnellingssysteem in de moderne mountainbikes. Geoptimaliseerd voor nieuwe 

versnellingscombinatie: 42-32-24T. Kortere kooi (SGS, 41T) vermindert klapperen van de 

ketting en een betere afstand tot de grond. Minimaal verlies aan trapefficiëntie door minder 

wrĳving bĳ het draaien van de derailleurwieltjes. Achterderailleuroptie voor direct mount. 

Totale capaciteit: 35T (GS), 41T (SGS). Gewicht: 179 g (GS), 181 g (SGS).

€ 247,95

XTR RD-M981 ACHTERDERAILLEUR
10-speed
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Stille aandrĳving dankzĳ achterderailleurstabilisator. Lichtgewicht en eenvoudige 

oplossing tegen het aflopen van de ketting. Achterderailleuroptie voor direct mount. 

Totale capaciteit: 35T (GS), 41T (SGS). Gewicht: 211 g (GS), 213 g (SGS).

€ 274,95

XTR RD-M986 ACHTERDERAILLEUR 
10-speed

Verfijnd tandprofiel voor HG-X ketting en Shadow achterderailleur. Soepel en 

consistent schakelen. Driedelige spider-armstructuur: nauwkeurige uitlĳning 

en stĳfheid geoptimaliseerd voor dynamisch trappen. Vĳf titanium tandwielen. 

Vertandingen: 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T. 

Gewicht: 255 g (11-34T).

11-34T € 289,95 | 11-36T € 293,95

XTR CS-M980 HG CASSETTE
10-speed

Breed versnellingsbereik van 3x10 voor alle omstandigheden. Middelste kettingblad 

van duurzaam titanium/carboncomposiet. Minimaal verlies aan trapefficiëntie door 

een lagere kettingspanning. Crankarmlengtes: 165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm. 

Versnellingscombinatie met kleine schakelstappen: 42-32-24T. Gewicht: 770 g (175 mm).

v.a. € 595,00

XTR FC-M980 CRANKSTEL
Triple 10-speed

Gecoat schĳfoppervlak. Schĳf met drie lagen (roestvrĳ staal-aluminium-roestvast 

staal) met koelvinstructuur voor efficiëntere warmteregeling. 40 °C minder warm 

in vergelĳking met de SM-RT98. Staat op superhoog niveau van de Velotech-

tests. Lichtgewicht adapter. Tweedelige structuur voor stĳfheid en licht gewicht 

(aluminium adapter en schĳf). Modderafvoerend schĳfontwerp. Schĳfgrootte: maat 

203 mm 180/160/140 mm spec. Gewicht: 139 g (180 mm).

v.a. € 99,95

XTR SM-RT99 CENTER LOCK REMSCHĲF

Race-geïnspireerde 2x10 versnellingsoptie voor specifieke omstandigheden. Smal crankstel 

met lage Q-waarde (M985). Dual Spike technologie. Kettingbladtanden die specifiek voor de 

HG-X ketting zĳn ontworpen. Crankarmlengtes M980: 165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm. 

Crankarmlengtes M985: 170 mm, 172,5 mm, 175 mm, 180 mm. Versnellingscombinatie met 

kleine schakelstappen M980: 38-26T. Versnellingscombinatie met kleine schakelstappen M985: 

40-28T/42-30T/44-30T. Gewicht M980: 735 g (175 mm). Gewicht M985: 720 g (42-30T, 175 mm).

v.a. € 595,00 |

Materiaal en structuur geoptimaliseerd om gewicht laag te houden. Magnesium, carbon 

greep, kleine onderdelen van titanium. 40 g lichter in vergelĳking met M985 set. Verfijnde 

zuiger met afdichtende constructie. Geoptimaliseerde remkrachturve, minder verlies 

door verbeterd hoofdremcilinder- en zuigerontwerp (vrĳe slag, stĳfheid). Ergonomische 

greepvorm. Geheel ontworpen op warmteregeling. I-spec compatibel. Geschikt voor Ice-

Technologies remblokjes. Greepafstelling. Eenvoudige en schone ontluchting. Remklauw 

met 'one-way' ontluchting. Trechterontluchting.

€ 118,95

XTR FC-M980/M985 CRANKSTEL
Dubbel 10-speed

XTR BL-M987 HYDRAULISCHE SCHĲFREMGREEP

FC-M985

FC-M980 (dubbel)

RD-M986-GSRD-M986-SGS

BG/ 028
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Lagers verder uiteen geplaatst voor grotere stĳfheid. Ovale 

asbody-behuizing voor een betere afvoer van modder en 

steenslag. Slanke as-unit voor meer open ruimte tussen 

de bindingen. Robuuste, betrouwbare klemmen zorgen 

dat je soepel kunt in- en uitklikken. Verstelbare in- en 

uitklikspanning. Sterke, duurzame chroom-molybdeen 

as die wordt gemonteerd met een 8 mm inbussleutel. 

Gewicht: 310 g

€ 142,95

XTR PD-M980 PEDAAL

Efficiënter, stiller, onderhoudsvriendelĳker. Nieuwe, speciaal 

behandelde Dyna-Sys 10-speed ketting. Directionele 

ketting: de nieuwste ontwikkeling op het gebied van 

schakelprestaties. Lichtgewicht met holle pin (M985). Nieuwe 

SHIMANO oppervlakbehandeling SIL-TEC toegepast voor 

ultra-lage wrĳving. Gewicht: 259 g (114 schakels).

€ 69,95

XTR CN-M981 SUPERSMALLE HG-X 
KETTING 10-speed

Lagers verder uiteen geplaatst voor grotere stĳfheid. Zorgt 

voor meer stabiliteit en controle wanneer je niet bent 

ingeklikt. Beschermt het bindingmechanisme tegen klappen. 

Ovale asbody-behuizing voor een betere afvoer van modder 

en steenslag. Slanke as-unit voor meer open ruimte tussen 

de bindingen. Robuuste klemmen zorgen dat je soepel kunt 

in- en uitklikken. Verstelbare in- en uitklikspanning. Sterke, 

duurzame chroom-molybdeen as die wordt gemonteerd met 

een 8 mm inbussleutel. Gewicht: 379 g.

€  142,95

XTR PD-M985 PEDAAL

Trailwielen die zĳn ontwikkeld voor een agressieve rĳstĳl. 

Superlichte, solide scandium velg (21C). Met T-moer versterkte velg, 

gepatenteerde ultradunne extrusie. Snel aangrĳpende cassettenaaf 

van titanium met dubbele pal - optimaliseert de tractie. Rechte 

spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. 

Stĳve E-Thru achteras van 12 mm verbetert de precisie van de 

cassette en de remschĳf. Stĳve E-Thru vooras van 15 mm voor 

een minimale vervorming van de vering. Hoekcontactlagers met 

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

€ 1.485,90 (set)

XTR WH-M988 WIELSET

Tube met superlichte velg, ontwerp geoptimaliseerd voor 

cross-country-races. Asymmetrische full carbon velg 

met superlicht gewicht van 276 g. Rechte spaken en 

2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. 

Snel aangrĳpende cassettenaaf van titanium met dubbele 

pal - optimaliseert de tractie. Hoekcontactlagers met 

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

€ 2.495,00 (set)

XTR WH-M980 WIELSET

EFFICIËNTER, STILLER, 
ONDERHOUDSVRIENDELĲKER

O N D E R D E L E N

INZICHTEN

Materiaal en structuur geoptimaliseerd om gewicht laag 

te houden. Magnesium, kleine onderdelen van titanium. 

40 g lichter in vergelĳking met M985 set. Geoptimaliseerde 

vermogenscurve, minder verlies door verbeterd 

hoofdremcilinder- en zuigerontwerp (vrĳe slag, stĳfheid). 

Geheel ontworpen op warmteregeling. I-spec compatibel. 

Geschikt voor Ice-Technologies remschoen. Eenvoudige en 

schone ontluchting. Trechterontluchting. Gewicht: 186 g (BR-

M987, F&R, resin remblokje). € 145,95

XTR BR-M987 HYDRAULISCHE 
SCHĲFREMKLAUW

Speciaal ontworpen voor trail-ritten. Nieuw Servo Wave 

mechanisme. Greepafstelknop voor het bĳstellen van 

de vrĳe slag. Extra brede remgreep van 14 mm met 

ergonomisch draaipunt. I-spec compatibel. Gewicht: 196 g.

€ 121,95 (per stuk)

XTR BL-M988 HYDRAULISCHE 
SCHĲFREMGREEP

Compact, stĳf en lichtgewicht. Extra grote keramische 

zuiger: lichtgewicht, hoge stĳfheid en warmte-isolatie. 'One 

way' ontluchting voor een betere doorstroming van de olie. 

Krachtige remleiding, minimale flex. Aluminium/titanium 

achterplaatje voor het remblokje. Gewicht: 190 g (F&R, 

resin remblokje).

€ 144,95

XTR BR-M985 HYDRAULISCHE 
SCHĲFREMKLAUW

BG/ 029



Shimano gebruikt de koeltechnologie van Ice-Technologies voor de 

remschĳf en remschoen om consistente prestaties te garanderen. De 

gecoate schĳf met sandwichstructuur van roestvrĳ staal-aluminium-

roestvrĳ staal zorgt voor een betere warmteafvoer, waardoor de 

oppervlaktemperatuur met 100°C wordt verlaagd. Bovendien is de 

koelvin speciaal afgestemd op de remschoen. De lagere temperatuur 

zorgt weer voor minder herrie, minder remverlies en minder slĳtage 

van de remblokjes.

T ECHNOLOG I E

INZICHTEN
KOELTECHNOLOGIE VOOR CONSISTENTE PRESTATIES
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Indexschakeling. Instant release, multi-release en 2-way release voor nauwkeurige en 

consistente prestaties. Ergonomische greepvorm: efficiënte input en gemakkelĳk bereikbaar. 

Lager gewicht, meer ruimte op stuur (SL-M780-I). Modus-converter (2x/3x) geschikt 

voor dubbel of triple kettingblad. Geïntegreerde remgreep voor I-spec schakelversteller. 

Geïntegreerd montagesysteem van remgreep en schakelversteller voor bedieningshendel van 

de vering, I-spec (SL-M780-I). Gewicht: 255 g.

v.a. € 145,95 (set)

DEORE XT SL-M780 SCHAKELVERSTELLER
dubbel/triple 10-speed

Uitstekende schakelprestaties. Robuuste schakelprestaties. Beschikbaar in top swing dubbel, 

top swing triple, down swing dubbel, down swing triple. Gewicht: 153 g (FD-M780), 160 g 

(FD-M780-E), 153 g (FD-M781), 148 g (FD-M781-D), 136 g (FD-M785), 131 g (FD-M785-E2), 

154 g (FD-M786), 142 g (FD-M786-D).

v.a. € 45,95

DEORE XT FD-M780 SERIE VOORDERAILLEUR
Dubbel/Tripple 10-speed

Consistente schakelprestaties. Low profile en kortere derailleurkooi. Geschikt voor een groot 

aantal cassettes. Achterderailleuroptie voor direct mount. Totale capaciteit: 35T (GS), 43T 

(SGS). Gewicht: 230 g (GS), 234 g (SGS). Kleuropties: Black, Silver.

€ 79,95

DEORE XT RD-M781 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

Nieuwe opties van het Dyna-Sys 10-speed aandrĳfsysteem voor de Deore XT serie. Dyna-Sys levert niet 

alleen een 10 speed aandrĳfsysteem voor de MTB, maar biedt ook een dynamische krachtoverdracht 

en het nieuwste systeem met geoptimaliseerde stabiliteit. Belangrĳkste voordelen van Shimano Deore 

XT onderdelen: low profile Shimano Shadow achterderailleur voor een agressievere rĳstĳl, Servo Wave 

schĳfremsysteem voor aanzienlĳk betere prestaties.

DEORE XT De juiste keuze voor jouw rĳstĳl

SL-M780

SL-M780-I

FD-M785FD-M780

FD-M781 FD-M786-D

RD-M781-SGS
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Dyna-Sys 10-speed tandkransontwerp. Verfijnd tandprofiel voor HG-X ketting en Shadow 

achterderailleur: nauwkeurige positionering, soepel en consistent schakelen. Zes ringen op spider 

(3+3 structuur). Nauwkeurige uitlĳning en totale stĳfheid voor dynamisch trappen. Borgring van 

aluminiumlegering. Vertandingen: 11-32T, 11-34T, 11-36T. Gewicht: 323 g (11-34T).

€ 81,95

DEORE XT CS-M771 CASSETTE
10-speed

Ice Technologies remschĳf: Koeltechnologie voor consistente prestaties. Gecoate 

schĳfoppervlak: sandwichstructuur van roestvrĳ staal-aluminium-roestvrĳ staal. 

Modderafvoerend schĳfoppervlak. Lichtgewicht en warmtebestendig. Minder 

remverlies, minder herrie en een langere levensduur van de remschoen. Center 

Lock voor eenvoudige montage en gemakkelĳk onderhoud.

v.a. € 50,95

DEORE XT SM-RT81 CENTER LOCK REMSCHĲF

Twee versnellingscombinaties, geschikt voor cross-country en trail (40-28T, 38-26T). 

Goede versnellingscombinatie voor rĳden in de heuvels (38-24T). Betere schakelprestaties. 

Versnellingscombinatie met kleine schakelstappen: 40-28T, 38-26T, 38-24T (niet beschikbaar voor Dyna-

Sys). 2x10 versnellingsoptie voor bĳzondere omstandigheden. Lengte crankarm: 165 mm, 170 mm, 175 

mm, 180 mm. Smal crankstel met lage Q-waarde. Kettingbladtanden die specifiek voor de HG-X ketting 

zĳn ontworpen. Gewicht: 810 g (38-26T, 175 mm, met bottom bracket). Kleuropties: Black, Silver.

€  249,95

DEORE XT FC-M785 CRANKSTEL
Dubbel 10-speed

Nieuwe Dyna-Sys compact triple 40-30-22T voor 27,5 en 29 inch wielen. 

HOLLOWTECH II constructie met ultieme balans tussen sterkte, stĳfheid en 

laag gewicht. Goede rotatie en afdichting (SM-BB70/SM-BB71-41A). Middelste 

kettingblad van carboncomposiet. Lengte crankarm: 165 mm, 170 mm, 175 mm, 

180 mm. Smal crankstel met lage Q-waarde. Kettingbladtanden die specifiek voor 

de HG-X ketting zĳn ontworpen. Gewicht: 870 g. Kleuropties: Black, Silver.

€ 249,95

DEORE XT FC-M782 CRANKSTEL
Triple 10-speed

Consistente schakelprestaties. Low profile en kortere derailleurkooi. Geschikt voor 

een groot aantal cassettes. Shadow RD+ korte kooi voorkomt klapperen of aflopen 

van de ketting. Achterderailleuroptie voor direct mount. Totale capaciteit: 35T (GS), 

43T (SGS). Gewicht: 249 g (GS), 253 g (SGS). Kleuropties: Black, Silver.

€  99,95

DEORE XT RD-M786 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

Betere schakelprestaties. Versnellingscombinatie met kleine schakelstappen: 42-32-24T. 

Breed versnellingsbereik van 3x10 voor alle omstandigheden. Middelste kettingblad van 

carboncomposiet. Lengte crankarm: 165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm. Smal crankstel 

met lage Q-waarde. Kettingbladtanden die specifiek voor de HG-X ketting zĳn ontworpen. 

Gewicht: 860 g (42-24T, 175 mm, met bottom bracket). Kleuropties: Black, Silver.

€ 249,95

DEORE XT FC-M780 CRANKSTEL
Triple 10-speed

RD-M786-SGS
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Ice Technologies remschĳf: Koeltechnologie voor consistente prestaties. Gecoate 

schĳfoppervlak: sandwichstructuur van roestvrĳ staal-aluminium-roestvrĳ staal. 

Modderafvoerend schĳfoppervlak. Lichtgewicht en warmtebestendig. Minder remverlies, 

minder herrie en een langere levensduur van de remschoen.

v.a. € 60,95

DEORE XT SM-RT86 6-BOUTSREMSCHĲF

Nieuw Servo Wave mechanisme met korte slag. Snellere aangrĳping, 25% hogere greepinput 

en minder vrĳe slag voor agressief fietsen. Greepafstelknop voor het bĳstellen van de vrĳe 

slag en de positie. Geïntegreerde remgreep voor I-spec schakelversteller. 2-vinger remgreep. 

Gewicht: 117,8 g. Kleuropties: Black, Silver.

€ 62,95

DEORE XT BL-M785 HYDRAULISCHE SCHĲFREMGREEP

Warmtebestendig en gemakkelĳk afstelbaar. 125% 

kracht (vergeleken met M975). Remklauw met 'one-way' 

ontluchting. Twee tegenover elkaar geplaatste zuigers: 

sterke remkracht met minimalistisch ontwerp. Optie voor 

'Ice Technologies' remschoen. Kleuropties: Silver, Black. 

Gewicht: 262 g.

€ 95,95

DEORE XT BR-M785 HYDRAULISCHE 
SCHĲFREMKLAUW

Efficiënter, stiller, onderhoudsvriendelĳker. Nieuwe, 

speciaal behandelde Dyna-Sys 10-speed ketting. 

Directionele ketting: de nieuwste ontwikkeling op het 

gebied van schakelprestaties. Standaardpin (HG95/HG75). 

Nieuwe SHIMANO oppervlakbehandeling SIL-TEC voor 

ultra-lage wrĳving. Gewicht: 273 g (114 schakels).

€ 41,95

DEORE XT CN-HG95 SUPERSMALLE HG-X 
KETTING 10-speed

Asymmetrische bindingen met een modderafvoerend 

ontwerp. Robuuste klemmen zorgen dat je soepel kunt 

in- en uitklikken. Verstelbare in- en uitklikspanning. Sterke, 

duurzame chroom-molybdeen as die wordt bevestigd 

met een 8 mm inbussleutel. Afgesloten onderhoudsarme 

as-unit. Gewicht: 343 g.

€ 84,95

DEORE XT PD-M780 PEDAAL

XC-wielen geoptimaliseerd voor robuustheid, betrouwbaarheid, een laag gewicht en ultieme 

snelheid. Nieuwe spec 27,5" (650B) toegevoegd. Lichtgewicht UST tubeless velg die zonder 

velglint kan worden gebruikt. 24 zwarte spaken, straight-butted (2,0-1,8-2,0), en zwarte 

aluminium nippels. Snel aangrĳpende cassettenaaf-body (36/360 graden) voor perfecte 

grip. Aluminium as van 9 mm. E-thru achteras van 12 mm (27,5 en 29 inch). Afstelbaar 

lagersysteem. Hoekcontactlagers met contactafdichting.

v.a. € 455,00 (set)

DEORE XT WH-M785 WIELSET

Trail-wielen die zĳn ontwikkeld voor all mountain avonturen in bergachtige omgevingen. Met 

T-moer versterkte velg, gepatenteerde ultradunne extrusie. Snel aangrĳpende cassettenaaf 

met dubbele pal voor een optimale grip. Rechte spaken en 2-cross spaakpatroon voor 

een optimale torsiestĳfheid. Stĳve E-Thru achteras van 12 mm verbetert de precisie van de 

cassette en de remschĳf. Stĳve E-Thru vooras van 15 mm voor een minimale vervorming van 

de vering. Hoekcontactlagers met hoogwaardige dubbele contactafdichting.

v.a. € 502,90 (set)

DEORE XT WH-M788 WIELSET
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Met SLX kun je fietsen zoals jĳ dat wilt over vrĳwel elk terrein. Het Dyna-Sys aandrĳfsysteem is voorzien 

van intuïtieve versnellingscombinaties zodat je je kracht optimaal kunt inzetten. Hoe ruig, rotsachtig of 

modderig je route ook is, de off-road-stabiliteit is ultiem. Met SLX worden jĳ en je mountainbike één 

met het terrein. Belangrĳkste voordelen van Shimano SLX-onderdelen: down-swing voorderailleur voor 

meer ruimte tussen band en ketting, kettingafstelconcept met optie voor direct mount, ruime keuze aan 

versnellingscombinaties, vooral voor 29'ers.

SLX Fiets zoals jĳ dat wilt over vrĳwel elk terrein
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Verbeterde ergonomie. Het schakelen is licht en eenvoudig. I-spec beschikbaar (SL-M670-I). 

Compacte OGD (Optical Gear Display), positie goed zichtbaar. 3x/2x Modus-converter. 

Gewicht: 265 g (SL-M670, set). 236 g (SL-M670-I, set).

v.a. € 97,95 (set) 

SLX SL-M670 SCHAKELVERSTELLER
dubbel/triple 10-speed

Ongecompliceerde kabelgeleiding om te voorkomen dat de kabels de band raken (FD-

M671-D, FD-M676-D). FD-M670 en FD-M671 triple, FD-M675 en FD-M676 dubbel. Meer 

veerweg en verticale bandruimte door schuin schakelontwerp links (FD-M671-B, FD-M671-D, 

FD-M676-B, FD-M676-D).

v.a. € 42,95

SLX FD-M670 SERIE VOORDERAILLEUR
dubbel/triple 10-speed

Minder schade door het slaan van de ketting tegen de achtervork. Minder kettingslĳtage. 

Eenvoudige montage van het achterwiel, stabiele schakelprestaties achter. Low profile skid 

plate design. Opwaardering van XTR naar SLX. Optie voor direct mount. Totale capaciteit: 43T 

(SGS), 35T (GS). Gewicht: 281 g (SGS), 278 g (GS).

€ 76,95

SLX RD-M670 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

SL-M670-I

SL-M670-I

FD-M670-B

FD-M671-B
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FC-M670

Consistente prestaties, warmteafvoer van schĳf (Ice Technologies schĳf roestvrĳ 

staal-aluminium-roestvrĳ staal). Dezelfde mate van warmteafvoer als de SM-RT81. 

Modderafvoerend schĳfontwerp. Lichtgewicht schĳfmateriaal. Center Lock: eenvoudige 

montage, gewicht/stĳfheid geoptimaliseerd. Maat 160/180/203 mm. Gewicht: 189 g (180 mm).

v.a. € 35,95

SLX SM-RT68 REMSCHĲF

Ice Technologies. Zeer krachtige remklauw met keramische zuigers. Eenvoudige en schone 

ontluchting. Ice Technologies remschoen: F01A resin/G03C metaal. Lichtgewicht remblokje: 

G01S resin/F03C metaal.

€ 40,95

SLX BR-M675 HYDRAULISCHE SCHĲFREMKLAUW

Nieuw SERVO WAVE mechanisme met korte slag voor snellere aangrĳping, 25% hogere 

greepinput en minder vrĳe slag voor agressief fietsen. Greepafstelknop voor het bĳstellen van 

de vrĳe slag en de positie. Geïntegreerde remgreep voor I-spec schakelversteller.

€ 45,95 (per stuk)

SLX BL-M675 HYDRAULISCHE SCHĲFREMGREEP

Efficiënter, stiller, onderhoudsvriendelĳker. Nieuwe, speciaal behandelde Dyna-Sys 10-speed 

ketting. Directionele ketting: de nieuwste ontwikkeling op het gebied van schakelprestaties. 

Standaardpin (HG95/HG75). Nieuwe SHIMANO oppervlakbehandeling SIL-TEC voor ultra-lage 

wrĳving. Gewicht: 273 g (114 schakels).

€ 34,95

SLX CN-HG75 SUPERSMALLE HG-X KETTING 
10-speed

Nieuw kettingafstelsysteem. Consistente schakelprestaties 

met minder kettinggeluid voor meer zelfvertrouwen op 

de fiets. De Shadow RD+ korte kooi voorkomt klapperen 

of aflopen van de ketting. Optie voor direct mount. Totale 

capaciteit: 43T (SGS), 35T (GS). Gewicht: 311 g (SGS), 

306 g (GS).

€ 81,95

SLX RD-M675 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

XTR-XT designkenmerken. Gemakkelĳk klimmen met 24T, 

zelfs met groot en zwaar 29" wiel. Niet beschikbaar voor 

Dyna-Sys (38-24T). Gewicht: 905 g (FC-M670 42-32-24T), 

865 g (FC-M675 40-28T), 850 g (FC-M675 38-26T), 840 g 

(FC-M675 38-24T).

€ 199,95

SLX FC-M670/M675 CRANKSTEL
dubbel/triple 10-speed

Verfijnd tandprofiel voor HG-X ketting en Shadow 

achterderailleur. Drie ringen op spider. Vertandingen: 

11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T, 11-12-14-16-18-20-22-

25-28-32T, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T. Gewicht: 345 

g (11-34T).

€ 76,95

SLX CS-HG81-10 HG CASSETTE
10-speed
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FD-M616-D
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Nauwkeurige en consistente schakelprestaties. Scherp index-gevoel van licht en soepel 

schakelen. Eenvoudig te bedienen. Ergonomische vorm, goed bereikbaar met nieuwe 2x/3x 

Modus-converter voor remgreep. I-spec beschikbaar (SL-M610-I). Compact vormgegeven 

OGD (Optical Gear Display). Gewicht: 265 g (SL-M610, set), 237 g (SL-M610-I, set).

€ 81,95

DEORE SL-M610/M610-I SCHAKELVERSTELLER
dubbel/triple 10-speed

Specificaties voor alle mogelĳkheden (3x en 2x, top swing en down swing, klemband en direct 

mount). 3x FD-M610/M611 voor 40-30-22T and 42-32-24T compatibel 2x FD-M615/M616 

voor 40-28T, 38-26T, 38-24T compatibel. Gewicht: 154 g (FD-M610-B), 143 g (FD-M610-E), 

138 g (FD-M615-B, dual pull), 129 g (FD-M615-E2), 155 g (FD-M611-B, dual pull), 146 g (FD-

M611-D, dual pull), 158 g (FD-M616-B, dual pull), 149 g (FD-M616-D, dual pull).

v.a. € 34,95

DEORE FD-M610 SERIE VOORDERAILLEUR
dubbel/triple 10-speed

Consistente Dyna-Sys schakelprestaties. Low profile SHIMANO Shadow achterderailleur. 

SHIMANO Shadow RD+ spec toegevoegd voor all-mountain categorie. Optie voor direct 

mount voor vernieuwd MTB-framedesign. SGS- en GS-kooi beschikbaar. Gewicht: 308 

g (RD-M610-SGS), 299 g (RD-M610-GS). 339 g (RD-M615-SGS), 330 g (RD-M615-GS). 

Kleuropties: Black, Silver.

RD-M610 € 66,95 | RD-M615 € 87,95

DEORE RD-M610/615 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

Deore spreekt niet alleen alle MTB-fanaten maar ook trekkingfietsers aan. In het Deore ontwerp smelten slimme 

en strakke vormen samen die een aanwinst zĳn op zowel mountainbikes als trekkingfietsen. Belangrĳkste 

voordelen van Shimano Deore-onderdelen: geschikt voor verschillende fietsen en rĳstĳlen door keuze in 

versnellingscombinaties, efficiënt trappen door compacte versnellingscombinatie, stabielere kettingafstelling. 

Een efficiënt aandrĳfsysteem dat ruig terrein met gemak aan kan. Krachtig remsysteem Ice-Technologies 

verhoogt remkracht.

DEORE Hoogwaardige onderdelen voor MTB en trekking

RD-M615-SGS

RD-M610-SGS

FD-M610-E
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3x en 2x vertanding zelfde als bĳ DEORE XT en SLX. Nieuwe Dyna-Sys compact triple 40-30-

22T voor groot 27,5/29 inch wiel (FC-M612). 42-32-24T (FC-M610). 2x vertanding: 40-28T/ 38-

26T / 38-24T (FC-M615). Goede rotatie en afdichting (SM-BB51/SM-BB71-41A). Gewicht: 975 

g (FC-M610, 42-32-24T), 1052 g (FC-M610, 48-36-26T), 965 g (FC-M612), 935 g (FC-M615, 

40-28T), 922 g (FC-M615,38-26T), 914 g (FC-M615,38-24T). Kleuropties: Black, Silver.

€ 129,95

DEORE FC-M610/M612/M615 CRANKSTEL
dubbel/triple 10-speed

Verstevigd tandprofiel voor HG-X ketting en Shadow achterderailleur. De juiste 

versnellingscombinatie is beschikbaar. Vertanding: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T, 11-12-14-

16-18-20-22-25-28-32T, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T. Gewicht: 374 g (11-32T).

v.a. € 46,95

DEORE CS-HG62-10 CASSETTE
10-speed

Hoog remvermogen dankzĳ SERVO WAVE. Ontwerp met 

twee tegenover elkaar geplaatste zuigers.

v.a. € 21,95

DEORE SM-RT64/66 REMSCHĲF

Nieuw SERVO WAVE mechanisme met korte slag (zelfde 

kracht als M596). Ergonomische 2-vinger remgreep. 

Geïntegreerde remgreep voor I-spec schakelversteller. 

Greepafstelling. Eenvoudige en schone ontluchting. 

Trechterontluchting.

€ 32,95 (per stuk)

DEORE BL-M615 REMGREEP

Nieuw SERVO WAVE mechanisme met korte slag (zelfde 

kracht als M596). Ergonomische 2-vinger remgreep. 

Geïntegreerde remgreep voor I-spec schakelversteller. 

Geschikt voor Ice Technologies remschoen. Greepafstelling 

(gereedschap). Eenvoudige en schone ontluchting. 

Remklauw met 'one-way' ontluchting. Trechterontluchting. 

Gewicht: 285 g (BR-M615, F&R, kunststof remblokje).

€ 34,95

DEORE BR-M615 HYDRAULISCHE 
SCHĲFREMKLAUW
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Klemband

I-spec
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Ice Technologies warmteregeling 

(gecoate schĳf met vin, meer 

warmteafvoer dan RT98). Center Lock 

schĳfmontage. Schĳfgrootte: 203 mm.

v.a. € 99,95

SAINT SM-RT99 REMSCHĲF

Ice Technologies warmteregeling. Zeer 

krachtige remklauw met vier keramische 

zuigers. Remklauw met 'one-way' 

ontluchting. Trechterontluchtingstool. 

Remschoen: H01A kunststof/H03C 

metaal.

€ 210,95

SAINT BR-M820 
HYDRAULISCHE 

SCHĲFREMKLAUW

Ergonomische antislipgreep. Lichtere 

korte Servo Wave greep. Greepafstelling 

voor vrĳe slag en zonder gereedschap. 

Geschikt voor I-spec.

v.a. € 105,95

SAINT BL-M820 
HYDRAULISCHE 

SCHĲFREMGREEP
Nieuw, breder (+3 mm) en vlakker 

(-8,5 mm) platform. Vervangbare 

pinnen met nieuwe vormgeving. 

Pinhoogte verstelbaar met vulstuk. 

Chroom-molybdeen as en afgesloten 

onderhoudsarme lager-unit. Gewicht: 

500 g.

€ 69,95

SAINT PD-MX80 PEDAAL

Handige langere greep. Multilager met weinig wrĳving. In 

downhill-races geteste antislipergonomie. Het gevoel van 

vivid index-schakelen. Instant release, multi release, 2-way 

release. I-spec beschikbaar (SL-M820-I). MTB 10-speed 

alleen aan de rechterzĳde. Gewicht: 123 g (SL-M820 

rechts), 114 g (SL-M820-I rechts).

€ 95,95

SAINT SL-M820 SCHAKELVERSTELLER
10-speed

Shadow RD+ korte kooi voorkomt klapperen

of aflopen van de ketting. MTB 10-speedsysteem bestand 

tegen aantasting van de kabel door vuil. Stil stootrubber. 

Duurzame extra brede schakel. Low-profile skid plate 

design. Geschikt voor kleine schakelstappen. Modus-

converter. Achterderailleuroptie voor direct mount. Totale 

capaciteit: 25T. Gewicht: 280 g (zonder Modus-converter).

€ 254,95

SAINT RD-M820 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

Sterkste Hollowtech II. Sterkste stalen as in ons assortiment. 

Stalen pedaalverbindingsstuk. Lichtere 4-armige constructie 

en versnelling 34T/36T/38T. FC-M820: 68/73 mm bottom 

bracket. FC-M825: 83 mm bottom bracket. Geschikt voor 

bottom bracket met perspassingstechniek. Gewicht FC-M820 

36T: 919 g (met bottom bracket, zonder beschermrand 170 

mm). Gewicht FC-M825 36T: 931g (met bottom bracket, zonder 

beschermrand 170 mm).

€ 494,95

SAINT FC-M820/M825 CRANKSTEL
1x10-speed

SAINT Ontworpen voor maximale controle

Met zĳn ongeëvenaarde duurzaamheid, stabiliteit en ergonomie, geeft de Saint je volledige controle over 

je fiets. De Saint is ontwikkeld voor de fanatieke downhill-racer en laat je versnellen en vertragen op 

wereldbekerniveau. Als je je concentratie wilt verbeteren en supergefocust uitdagende downhill-tracks 

wilt bedwingen, is dit de groep voor jou. Belangrĳkste voordelen van Shimano Saint-onderdelen: uiterst 

stabiel en stil aandrĳfsysteem met Shimano Shadow RD+ en stootrubber; consistent, krachtig en responsief 

remmen met Ice Technologies; geavanceerde gecoate schĳf met koelvin.

BG/ 039
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Bedwing elk parcours. ZEE biedt een super solide platform die een aanvallende rĳstĳl op de trails 

ondersteunt. Deze groep geeft je het vertrouwen om zelfs de ruigste downhill-tracks aan te kunnen. Als je 

net met downhill begint, is ZEE dé groep voor jou. Belangrĳkste voordelen van Shimano ZEE-onderdelen: 

sterk, duurzaam crankstel ondersteunt een agressieve rĳstĳl; stabiele en stille bediening met de Shimano 

Shadow RD+ korte kooi; krachtige, eenvoudig te configureren schĳfremmen.

ZEE Bedwing elke track en elk terrein

In downhill-races geteste antislipergonomie. 2-WAY 

RELEASE. Gewicht: 127 g.

€ 44,95

Modderafvoerend schĳfoppervlak. Center Lock voor 

eenvoudige montage en gemakkelĳk onderhoud. 

Schĳfgrootte: 203, 180, 160 mm.

€ 43,95

ZEE SL-M640 SCHAKELVERSTELLER
10-speed

ZEE SM-RT67 REMSCHĲF

Shadow RD+ korte kooi voorkomt klapperen of aflopen 

van de ketting. Stabiel MTB 10-speed systeem. Low-profile 

ontwerp. Kleine schakelstappen. Grote schakelstappen 

voor freeride > 11-32T. Kleine schakelstappen voor 

downhill < 11-28T. Achterderailleuroptie voor direct mount. 

Totale capaciteit: 25T. Gewicht: 250 g.

€ 111,95

Korte Servo Wave greep. Ergonomische antislipgreep. 

Greepafstelling zonder gereedschap. Geheel ontworpen 

op stĳfheid. Geschikt voor I-spec.

€ 43,95

ZEE RD-M640 ACHTERDERAILLEUR
10-speed

ZEE BL-M640 HYDRAULISCHE 
REMGREEP

Sterke tweedelige crankarm met dikke wand. Sterke 

stalen as. Stalen pedaalverbindingsstuk. FC-M640: 68/73 

mm bottom bracket. FC-M645: 83 mm bottom bracket. 

Geschikt voor bottom bracket met perspassingstechniek. 

34T/36T/38T. Gewicht FC-M640 36T: 906 g (met bottom 

bracket, zonder beschermrand 170 mm). Gewicht 

FC-M645 36T: 938g (met bottom bracket, zonder 

beschermrand 170 mm).

FC-M640 € 158,95 | FC-M645 € 162,95

Zeer krachtige remklauw met vier keramische zuigers. 

Geheel ontworpen op stĳfheid. Remklauw met 'one-way' 

ontluchting. Trechterontluchtingstool. Ice Technologies 

remschoen (optioneel): H01A kunststof/H03C metaal. 

Lichtgewicht remblokje: D01S kunststof/D02S metaal.

€ 159,95

ZEE FC-M640/M645
CRANKSTEL

ZEE BR-M640 HYDRAULISCHE 
REMKLAUW

BG/ 041



PRESTATIES WAAROP JE KUNT BLĲVEN VERTROUWEN

De off-road wielen worden in eigen huis vervaardigd door bekwame vakmensen die de ultramoderne productietechnieken van Shimano toepassen.  

Ze worden gemaakt om de best mogelĳke balans tussen snelheid en betrouwbaarheid te bieden voor allerlei verschillende rĳstĳlen. Hoogwaardige materialen 

die door Shimano zelf zĳn ontwikkeld zorgen voor een superieure stĳfheid tĳdens het rĳden, met als resultaat een betere acceleratie en meer rĳcomfort 

zonder onnodig gewicht. De lichte maar duurzame wielen van Shimano zĳn getest en verder verfijnd door enkele van de beste professionele mountainbikers. 

Hierdoor leveren deze wielen prestaties waarop je kunt blĳven vertrouwen.

SHIMANO 
OFF-ROAD WIELEN
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Trail-wielen die zĳn ontwikkeld voor een agressieve rĳstĳl. Super lichtgewicht, 

solide Scandium velg (21C). Met T-moer versterkte velg, gepatenteerde ultradunne 

extrusie. Snel aangrĳpende cassettenaaf van titanium met dubbele pal voor 

een optimale grip. Rechte spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale 

torsiestĳfheid. Stĳve E-Thru achteras van 12 mm verbetert de precisie van de 

cassette en de remschĳf. Stĳve E-Thru vooras van 15 mm voor een minimale 

vervorming van de vering. Hoekcontactlagers met hoogwaardige dubbele 

contactafdichting.

Gewicht: F15/759 g, R/889 g, R12/937 g

€ 1.499,00

XTR WH-M988

Asymmetrische velgen hebben een kleinere 

spaakhoek aan de kant van de cassette om 

zodoende een betere laterale stĳfheid en een 

uniformere spaakspanning te bieden.

Geoptimaliseerde brede en diepe velgvorm 

presteert het beste in allerlei verschillende 

omstandigheden, voor de ultieme 

aërodynamische prestaties.

OptBal spaaksysteem zorgt voor een nieuwe, 

evenwichtige verdeling van de spaakspanning, 

waardoor het wiel stĳver en sterker wordt en dus 

langer meegaat.

Hiermee wordt aangegeven dat er een eigen 

Shimano-technologie is gebruikt voor de vorming 

van een lichte basisstructuur die het wiel sterker 

maakt.

Hiermee wordt aangegeven dat er lichtgewicht 

spaken zĳn gebruikt, die dun zĳn in het midden 

en dik aan beide uiteinden, waar de belasting 

het grootst is.
Dit icoon geeft aan dat er aluminium 

met een carbonlaag is gebruikt in de 

constructie van de velg.

Hiermee wordt aangegeven dat er 

modulus-carbon is gebruikt in de 

constructie van de velg.

Hiermee wordt aangegeven dat er 

scandium (een materiaal op basis van 

aluminium) is gebruikt voor extra sterkte. 

Alleen op geavanceerde modellen.

Hiermee wordt aangegeven dat er titanium 

is gebruikt voor het deel van de naaf 

waaraan de cassette is bevestigd.

Superieure afdichting van UST* 

*UST is een gedeponeerd handelsmerk 

van Salomon S.A.S.

Het Center Lock-systeem maakt 

eenvoudige plaatsing van de remschĳf 

mogelĳk met een gekartelde montage en 

een borgring.

Pictogrammen voor de Shimano wieltechnologie Specificaties MTB-wielen

BAND-
MAAT

VELGBREEDTE WIELEN
TYPE 
VELG

VOOR ACHTER

STANDAARD
F15 

(15 mm E-Thru)
STANDAARD

R12 
(12 mm E-Thru)

29
inch

       Carbon  

       Tube
WH-M980  

  19c

WH-M785  

WH-MT66  

WH-MT55  

WH-MT35  

WH-MT15-A  

27,5
inch

  19c
WH-M785  

WH-MT35  

26
inch

  21c

WH-M988  

WH-M788  

WH-MT68  

  19c

WH-M985  

WH-M785  

WH-MT66  

WH-MT55  

WH-MT35  

WH-MT15-A  

Tubewiel met superlichte velg, geoptimaliseerd ontwerp voor XC-races. 

Superlichte, asymmetrische full-carbon velg van 276 g. Rechte spaken en 2-cross 

spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Snel aangrĳpende cassettenaaf 

van titanium met dubbele pal voor een optimale grip. Hoekcontactlagers met 

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

Gewicht: F15-29/596 g, R-29/725 g, R12-29/766 g

€ 2.495,00

XTR WH-M980

BG/ 043
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XC-wielen die zĳn geoptimaliseerd voor robuustheid, een licht gewicht, betrouwbaarheid en 

optimale snelheid. Nieuwe 27,5" (650B) specificatie toegevoegd. Lichte UST tubeless velg 

die kan worden gebruikt zonder velglint. 24 rechte butted (2,0-1,8-2,0) zwarte spaken en 

zwarte nippels van aluminium. Snel aangrĳpende cassettenaaf-body (36/360 graden) voor 

een perfecte grip. 9 mm aluminum as Achter 12 mm E-thru as (27,5 en 29 inch). Afstelbaar 

lagersysteem. Hoekcontactlager met contactafdichting.

vanaf € 455,00

DEORE XT WH-M785

Trail-wielen die zĳn ontwikkeld voor enduro-avonturen in bergachtige omgevingen. 

Met T-moer versterkte velg, gepatenteerde ultradunne extrusie. Snel aangrĳpende 

cassettenaaf met dubbele pal voor een optimale grip. Rechte spaken en 2-cross 

spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Stĳve E-Thru achteras van 12 mm  

verbetert de precisie van de cassette en de remschĳf. Stĳve E-Thru vooras van 

15 mm voor een minimale vervorming van de vering. Hoekcontactlagers met 

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

€ 495,00

DEORE XT WH-M788

Door Shimano ontwikkeld eigen tubeless afdichtingssysteem met velgprofiel 

(21C). Snel aangrĳpende cassettenaaf met dubbele pal voor een optimale grip. 

Rechte spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Stĳve 

E-Thru achteras van 12 mm verbetert de precisie van de cassette en de remschĳf. 

Stĳve E-Thru vooras van 15 mm voor een minimale vervorming van de vering. 

Hoekcontactlagers met hoogwaardige dubbele contactafdichting.

vanaf € 369,00

WH-MT68

Sterke constructie om snelheid mee te genereren. Super lichtgewicht, solide Scandium velg 

(19C). Met T-moer versterkte velg, gepatenteerde ultradunne extrusie. Snel aangrĳpende 

cassettenaaf van titanium met dubbele pal voor een optimale grip. Rechte spaken en 

2-cross spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Lichtgewicht, duurzame hybride 

aluminiumlegering/stalen kogelschaal. Stĳve E-Thru vooras van 15 mm voor een minimale 

vervorming van de vering. Hoekcontactlagers met hoogwaardige dubbele contactafdichting.

Gewicht: F/674 g, F15/674 g, R/802 g

€ 1.375,00

XTR WH-M985

BG/ 044
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Door Shimano ontwikkeld eigen tubeless afdichtingssysteem. Snel aangrĳpende 

cassettenaaf met dubbele pal voor een optimale grip. Rechte spaken en 2-cross 

spaakpatroon voor een optimale torsiestĳfheid. Stĳve E-Thru achteras van 12 mm  

verbetert de precisie van de cassette en de remschĳf. Stĳve E-Thru vooras van 

15 mm voor een minimale vervorming van de vering. Hoekcontactlagers met 

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

Kleuren: Black | White

€ 345,00

WH-MT66

24 x 28 spaakpatroon met nippels van aluminiumlegering. Optie met  

E-Thru vooras van 15 mm verkrĳgbaar. Hoekcontactlagers met  

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

Kleuren: Black | White

vanaf € 184,95

WH-MT35

Geoptimaliseerd om vol vertrouwen de hele dag op pad te gaan tĳdens trailritten. 

Rechte spaken en 2-cross spaakpatroon voor een optimale

torsiestĳfheid. Geschikt voor UST tubeless en tube. Stĳve E-Thru vooras van 15 mm 

voor een minimale vervorming van de vering. Hoekcontactlagers met hoogwaardige

dubbele contactafdichting.

Kleuren: Black | White

€ 274,95

WH-MT55

Met grote precisie handmatig vervaardigd voor een extra lange levensduur.  

24 x 28 spaakpatroon met nippels van aluminiumlegering. Optie met  

E-Thru vooras van 15 mm verkrĳgbaar. Hoekcontactlagers met  

hoogwaardige dubbele contactafdichting.

Kleuren: Black | White

vanaf € 179,95

WH-MT15-A

BG/ 045



ORIGINELE WERKING VRAAGT OM ORIGINELE ONDERDELEN

Bepaalde onderdelen van een fiets moeten af en toe worden vervangen om te waarborgen dat alles correct, soepel en vooral veilig blĳft functioneren. Naast 

de banden geldt dit ook voor de onderhoudsonderdelen. Deze onderdelen zĳn onderhevig aan natuurlĳke slĳtageprocessen, zelfs wanneer je ze correct 

gebruikt. Voorbeelden hiervan zĳn: kettingbladen, tandkransen, kettingen, derailleurs, remblokjes, schĳven en kabels. 

SHIMANO 
ORIGINELE ONDERDELEN

BEZOEK ONS

ONLINE

shimano-originalparts.com
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BETERE PRESTATIES 

DANKZĲ HYPERGLIDE-

TECHNOLOGIE

COMPATIBILITEIT

TOPKWALITEIT DOOR 

HET GEBRUIK VAN DE 

ALLERBESTE MATERIALEN

HET BELANG VAN ORIGINELE  

ONDERDELEN VAN SHIMANO?

Om de precisie en functionaliteit te waarborgen, garanderen de 

originele onderdelen van Shimano dat alle componenten perfect 

werken; dit met het oog op optimale prestaties en een maximale 

veiligheid en levensduur.

GEEN CONCESSIES

Alleen de originele onderdelen van Shimano passen exact bĳ 

Shimano-componenten. Niet alleen de prĳs is gewaarborgd, maar 

ook de kwaliteit. De onderdelen van Shimano combineren een 

nauwkeurige pasvorm, veiligheid en duurzaamheid. Dit betekent dat 

alle onderdelen van Shimano voldoen aan de strengste normen.

DE STRENGSTE KWALITEITSNORMEN

Als je kiest voor Shimano-producten, weet je zeker dat je kiest voor 

veiligheid. Voordat onze producten op de markt worden gebracht, zorgen 

we er altĳd voor dat ze grondig zĳn getest. Onze eigen tests zĳn vaak veel 

strenger dan vereist is onder de relevante normen. Bovendien beschikken wĳ 

over uiterst geavanceerde productiefaciliteiten die ons helpen een maximale 

nauwkeurige pasvorm, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren.

WAARDEBEHOUD

Door originele onderdelen van Shimano te gebruiken behoud een fiets 

zĳn waarde. Altĳd het nieuwste van het nieuwste, want al onze onderdelen 

worden continu vernieuwd, in lĳn met de ontwikkeling van onze series. 

Daarom zĳn de onderdelen van Shimano altĳd zulke baanbrekende 

producten.

BG/ 047
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De ketting brengt de kracht van het kettingblad voor over naar de tandkrans achter. Hierbĳ wordt hĳ blootgesteld aan extreme belastingen 

en allerlei omgevingsinvloeden. Kettingen slĳten (rekken) in verschillende mate, afhankelĳk van het gebruik en de blootstelling aan het 

weer. Maar hoe dan ook: vroeg of laat moeten ze worden vervangen. Je kunt overmatige slĳtage van kettingbladen en tandkransen alleen 

voorkomen door de ketting op tĳd te vervangen. Om het Shimano HyperDrive systeem optimaal te benutten, is het van cruciaal belang dat 

je originele Shimano HG kettingen gebruikt. De HG-EV-ketting is een hoogwaardige ketting die geschikt is voor wedstrĳden. De speciaal 

vormgegeven platen zorgen voor een beter contact met de randkransen, waardoor je zelfs bĳ belasting nog soepeler kunt schakelen. Om 

gewicht te besparen wordt de ketting gemaakt met holle pennen (CN-7901) en geperforeerde binnenste platen.

HG-kettingen Soepel schakelen, zelfs bĳ belasting

114 schakels. HG-EV-ketting voor 

11-speed. Hoogwaardige ketting 

die geschikt is voor wedstrĳden, 

mogelĳk gemaakt dankzĳ een nieuwe 

oppervlaktebehandeling. 243 g.

ICN9000114

€ 60,95

116 schakels. Supersmalle HG voor 10-speed 

(directioneel). Directionele binnenste en 

buitenste plaat. Linkerzĳde is geoptimaliseerd 

om achter te schakelen. Rechterzĳde is 

geoptimaliseerd om voor te schakelen. 257 g. 

Ook verkrĳgbaar: CN-7801.

ICN7901116

€ 60,95

116 schakels  HG-EV-ketting voor 

11-speed. Extra duurzame ketting 

waarmee je soepel kunt schakelen, 

mogelĳk gemaakt door een SIL-TEC-

oppervlaktebehandeling. 257 g.

ICN6800116

€ 44,95

116 schakels. Supersmalle HG voor 

9-speed. Uiterst nauwkeurige constructie 

zorgt voor behoud van de sterkte, 

betrouwbaarheid en schakelprestaties. 

Geoptimaliseerde ketting HG-tandkrans 

(Hyperglide). 304 g.

ICNHG93116I

€ 29,95

DURA-ACE CN-9000
11-speed

DURA-ACE CN-7901
10-speed

ULTEGRA CN-6800
11-speed

ULTEGRA CN-HG93
9-speed

116 schakels. Supersmalle 10-speed 

HG-X. Directionele 10-speed ketting 

speciaal voor mountainbikes. Soepele 

schakelprestaties bĳ een zware 

trapbelasting. Modderafvoerend ontwerp 

voor constante schakelprestaties. 259 g. 

ICNM981116

€ 69,95

116 schakels. Supersmalle 10-speed 

HG-X. Directionele 10-speed ketting 

speciaal voor mountainbikes. Soepele 

schakelprestaties bĳ een zware 

trapbelasting. Modderafvoerend ontwerp 

voor constante schakelprestaties. 273 g. 

ICNHG75116I

€ 34,95

116 schakels. Supersmalle 10-speed 

HG-X. Directionele 10-speed ketting 

speciaal voor mountainbikes. Soepele 

schakelprestaties bĳ een zware 

trapbelasting. Modderafvoerend ontwerp 

voor constante schakelprestaties. 273 g. 

ICNHG95116I

€ 41,95

116 schakels. Supersmalle 10-speed 

HG-X. Directionele 10-speed ketting 

speciaal voor mountainbikes. Soepele 

schakelprestaties bĳ een zware 

trapbelasting. Modderafvoerend ontwerp 

voor constante schakelprestaties. 278 g. 

ICNHG54116I

€ 34,95

XTR CN-M981
10-speed

SLX CN-HG75DEORE XT CN-HG95 DEORE CN-HG54

Premium: XTR RD-M972/M971/M970/M960/M953/M952/M951 Y5VW98100 | High Grade: 

Saint RD-M820 Y5Y298190 | XT, Saint Y5X998080 | Standard: 105, Tiagra, Sora, Deore SLX, 

Deore LX, Deore, Alivio, Acera, Nexave, Capreo, Alfine Y5XH98120

Ga naar de dichtstbĳzĳnde dealer voor overige opties. 

v.a. € 12,95

OFF-ROAD DERAILLEURWIELTJES

Premium: Dura-Ace RD-9000/9070 Y5Y898060 | Dura-Ace RD-7900/7970/7800/7700 

Y5X098090 | High Grade: Ultegra RD-6800/6870 Y5YC98110 | Ultegra 10- en 9-speed serie, 

Nexave C910 Y5X998080| Standard: 105, Tiagra, Sora, Deore SLX, Deore LX, Deore, Alivio, 

Acera, Nexave, Capreo, Alfine Y5XH98120 Ga naar de dichtstbĳzĳnde dealer voor overige opties. 

v.a. € 12,95

ROAD DERAILLEURWIELTJES

BG/ 048



De nieuwste ontwikkeling op het gebied van schakelprestaties. 

Een volledig nieuwe directionele 10-speed HG-X ketting 

speciaal voor mountainbikes zorgt dat je soepeler kunt 

schakelen, dat de ketting minder zwaar is en dat je algehele 

prestaties verbeteren. Directionele HG-X ketting: de rechterkant 

is geoptimaliseerd om voor te schakelen en linkerkant is 

geoptimaliseerd om achter te schakelen. Te vinden op: XTR/

DEORE XT/SLX.

KE T T I NG

INZICHTEN
HG-X: SPECIALE 10-SPEED KETTING VOOR MTB’S
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In combinatie met Shimano HYPERGLIDE-kettingen (HG) zorgen HG-cassettes voor een snelle en nauwkeurige 

indexschakeling. De met de computer ontworpen tandkransen bevatten zeer specifiek geplaatste schakelrichels en 

tandprofielen voor nog meer controle over de ketting tĳdens het schakelen. Het resultaat: snel, soepel en stil schakelen. 

De HG-EV-cassette biedt een volledig op de fietser afgestemde combinatie van versnellingen en trapfrequentie. 

Shimano biedt je een 11-speed aandrĳfsysteem met optimale verzetmogelĳkheden; je kunt bredere en smallere 

versnellingscombinaties kiezen die perfect aansluiten bĳ diverse fietsdisciplines. De HG-EV-cassette is een 11-speed 

versnelling waarin tevens de 10-speed duurzaamheid en de verbeterde HYPERGLIDE-schakeling gehandhaafd blĳven.

HG-tandkransen Meer controle over de ketting tĳdens het schakelen

166 g (11-23T)

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28T

€ 302,95

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T/255g

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T/272g

v.a. € 289,95

209/217 g (11-23T).

6700: 12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T

12-13-14-15-17-19-21-24-27-30T

11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T

11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

6600: 13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T

14-15-16-17-18-19-20-21-23-25T

15-16-17-18-19-20-21-22-23-25T

16-17-18-19-20-21-22-23-25-27T

€ 72,95

11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T/317g

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T/351g

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T/369g

€ 76,95

212 g (11-23T).

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T

11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T

11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32T

12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T

€ 99,95

11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T/284 g

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T/323 g

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T/343 g

€ 81,95

209 g (11-23T).

11-12-13-14-15-17-19-21-23-25T

11-12-13-14-15-17-19-21-24-28T

12-13-14-15-16-17-19-21-23-25T

12-13-14-15-16-17-19-21-24-27T

€ 52,95

11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T

11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T

11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

€ 50,95

DURA-ACE CS-9000
11-speed

XTR CS-M980
10-speed

ULTEGRA CS-6700/6600
10-speed

SLX CS-HG81-10
10-speed

ULTEGRA CS-6800
11-speed

DEORE XT CS-M771-10
10-speed

105 CS-5700
10-speed

DEORE CS-HG62-10
10-speed

Verkrĳgbaar voor: FC-M980, FC-M985, FC-M970, FC-M820/825, FC-MX71, FC-M780, 

FC-M782, FC-M785, FC-M770, FC-M670, FC-M672, FC-M675, FC-M660-10, FC-M660, FC-

M665, FC-M640/645, FC-M610, FC-M612, FC-M615, FC-M590-10.

Ga naar de dealer voor jouw perfecte kettingblad. 

v.a. € 9,95

OFF-ROAD KETTINGBLADEN

Verkrĳgbaar voor: FC-9000, FC-7900, FC-7800, FC-7950, FC-6800, FC-6700, 

FC-6703, FC-6750, FC-5700, FC-5703, FC-5750, FC-CX70, FC-CX50, FC-4600, 

FC-4603, FC-4650.

Ga naar de dealer voor jouw perfecte kettingblad. 

v.a € 10,95

ROAD KETTINGBLADEN

BG/ 050



Geschikt voor: BR-M987, BR-M985, BR-

M785, BR-M675, BR-M666, BR-M615, 

BR-S700, BR-R785. F-type. 

F01A Y8J79801A | F03C Y8J79802A

F01A € 24,95 | F03C € 39,95

Geschikt voor: BR-M975, BR-M966, BR-

M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765, 

BR-M665, BR-M601, BR-M596, BR-

M595, BR-M585, BR-M545, BR-M535, 

BR-R505, BR-T665, BR-M776. A-type. 

Y8CL98010

€ 20,95

Geschikt voor: BR-M987, BR-M985, BR-

M785, BRM675, BR-M666, BR-M615, 

BR-S700, BR-CX75, BR-R785, BR-R515, 

BR-R315. G-type. 

G01A Y8J79803A | G03Ti Y8J79804A

G01A € 12,95 | G03Ti € 26,95

Geschikt voor: BR-M820, BR-M640. 

H-type. 

H01A Y8VT98010 | H03C Y8VT98020

H01A € 34,95  | H03C € 53,95

XTR/XT/SLX FO1A/F03C XTR/XT/SLX/DEORE M06XTR/XT/SLX G01A/G03Ti SAINT/ZEE H01A/H03C

Geschikt voor: BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, 

BR-T780, BR-M770, BR-M760, BR-M750, BR-M739, 

BR-M737, BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, 

BR-M510, BR-M432, BRM431, BR-M430, BR-M422, BR-

M421, BR-M420, BR-M330, BR-T670, BR-T660, BR-T610, 

BR-T300, BR-MX70, BR-MC18.

1 paar Y8AA98200 | 2 paar Y8AA98212

Y8AA98200 € 6,95 | Y8AA98212 € 10,95

M70R2 V-BRAKE-BLOK

Geschikt voor: BR-M970, BR-M960, BR-M951, BR-M950, 

BR-M770, BR-M760, BRM750, BR-M739, BR-M737, 

BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, 

BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-

M420, BR-M330, BR-T670, BR-T660, BR-T610, BR-T300, 

BR-MX70, BR-MC18.

Y8E49801A

€ 30,95

XTR M70R2

Geschikt voor: BR-M760, BR-M750, BR-M739, BR-M737, 

BR-M600, BR-M580, BR-M570, BR-M530, BR-M510, 

BR-M432, BR-M431, BR-M430, BR-M422, BR-M421, BR-

M420, BR-M330, BR-T660, BR-T610, BR-T300, BR-MX70, 

BR-MC18.

Y8BM9810A

€ 9,95

LX/DEORE M70T3
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Geschikt voor: BR-9000, BR-9010, 

BR-7900, BR-7800, BR-7700, BR-6700, 

BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, 

BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, 

BR-R561, BR-R560, BR-CX70. 1 paar 

Y8L298060 | 2 paar Y8L298062 | Voor 

carbonvelg, 1 paar Y8L298070 | 2 paar 

Y8L298072

Y8L298060 € 9,95 | Y8L298062 € 15,95 | 

Y8L298070 € 24,95 | Y8L298072 € 39,95

Geschikt voor: BR-6800, BR-6700, 

BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, 

BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, 

BR-R561, BR-R560.

Y8LA98030

€ 18,95

Geschikt voor: BR-9000, BR-7900, 

BR-7800, BR-7700, BR-6800, BR-6700, 

BR-6600, BR-6500, BR-5700, BR-5600, 

BR-5501, BR-5500, BR-R650, BR-R600, 

BR-R561, BR-R560.

Y8L298050

€ 43,95

BR-5700, BR-5600, BR-5501, BR-

5500, BR-R650, BR-R600, BR-R561, 

BR-R560.

Ook verkrĳgbaar in het zilver. 

Y8JC98050

€ 14,95

R55C4 ROAD REMBLOKJES ULTEGRA R55C4DURA-ACE R55C4 105 R55C3

Gebruik altĳd remblokken van Shimano om de allerbeste remprestaties en een constante veiligheid van je 

Shimano remsysteem te waarborgen. Raceremblokken van Shimano hebben de ideale hardheid om een hoog 

remvermogen te combineren met een fantastische beheersing. Het kunststof remblokje M70R2 voor off-road 

fietsen biedt een uitstekende remkracht onder zware omstandigheden en wordt gekenmerkt door: een specifieke 

samenstelling voor goede prestaties bĳ een droge en natte ondergrond. Een lange levensduur. Uitstekende 

beheersing onder alle omstandigheden.

Remblokjes Hoog remvermogen, fantastische beheersing

BG/ 051



Versnellings- en remkabels kunnen traag en minder efficiënt 

worden wanneer vuil en vocht zich ophopen. Dit is een 

geleidelĳk proces, dus vaak heb je het niet eens in de gaten. 

Zodra je oude kabels echter hebt vervangen door nieuwe 

exemplaren, merk je duidelĳk het verschil. Belangrĳk: vervang 

altĳd zowel de binnen- als de buitenkabel, aangezien het alleen 

dan mogelĳk is om de originele Shimano-kwaliteit te behouden 

en te voldoen aan de bĳbehorende prestatienorm van Shimano. 

KAB E L S  –

INZICHTEN
EEN TIP VOOR HET VERVANGEN VAN KABELS



Zowel gecoate remschĳven als gecoate Ice-Technology-remblokjes verminderen de warmteopbouw in het remsysteem. 

Hierdoor treedt er minder remverlies op, zodat constante hoge remprestaties worden gewaarborgd, zelfs bĳ lange stukken 

bergafwaarts. Tevens verlengt het de levensduur van de remschoen en wordt het remmen aanzienlĳk stiller.

Remschĳven Uitstekende beheersing onder alle omstandigheden

Binnen: ø 1,6 mm x 1000 mm (1 stuk). ø 1,6 mm x 2000 

mm (1 stuk). Polymeer-coating. Roestvrĳ staal. Buiten: BC-

9000 buitenkabel rem. 1800 mm (1 stuk). 800 mm (1 stuk).

Kleuren: Black Y8YZ98010 | White Y8YZ98020 | Red 

Y8YZ98030 | High-Tech Grey Y8YZ98040

€ 48,95

BC-9000 ROAD REMKABELSETS MET 
POLYMEER-COATING

Binnen: ø 1,2 mm x 2100 mm (1 stuk). ø 1,2 mm x 1800 

mm (1 stuk). Polymeer-coating. Roestvrĳ staal. Buiten: 

OT-SP41 1700 mm. Items ook afzonderlĳk verkrĳgbaar bĳ 

de dealer.

Kleuren: Black Y63Z98910 | White Y63Z98920 | Red 

Y63Z98930 | High-Tech Grey Y63Z98940

€ 50,95

SP41 ROAD VERSNELLINGSKABELSETS 
MET POLYMEER-COATING

Binnen: ø 1,6 mm x 1000 mm (1 stuk). ø 1,6 mm x 2000 mm (1 

stuk). SIL-TEC-coating. Roestvrĳ staal. Buiten: SLR 1400 mm. 

SLR 800 mm (1 stuk).

Kleuren: Black Y80098011 | White Y80098012 | Yellow 

Y80098013 | Red Y80098014 | Blue Y80098015 | Green 

Y80098016 | Orange Y80098017 | High-Tech Grey Y80098018

€ 36,95

ROAD REMKABELSETS MET SIL-TEC-
COATING

Binnen: ø 1,2 mm x 2100 mm (1 stuk). ø 1,2 mm x 1800 

mm (1 stuk). Polymeer-coating. Roestvrĳ staal. Buiten: 

OT-SP41 1700 mm. Items ook afzonderlĳk verkrĳgbaar bĳ 

de dealer.

Kleuren: Black Y63Z98910 | White Y63Z98920 | Red 

Y63Z98930

€ 50,95

ULTEGRA OT-SP41 ROAD 
VERSNELLINGSKABELSETS MET 

POLYMEER-COATING

Binnen: ø 1,6 mm x 1000 mm (1 stuk). ø 1,6 mm x 2050 

mm (1 stuk). Roestvrĳ staal. Buiten: SLR 2200 mm.

Kleur: Black Y80098019

€ 19,95

OFF-ROAD REMKABELSETS, ROESTVRĲ 
STAAL

Binnen: ø 1,2 mm x 2100 mm (1 stuk). Polymeer-coating. 

Roestvrĳ staal. Buiten: OT-SP41 1700 mm. Items ook 

afzonderlĳk verkrĳgbaar bĳ de dealer.

Kleuren: Black Y60098011 | White Y60098012 | Yellow 

Y60098013 | Red Y60098014 | Blue Y60098015 | Green 

Y60098016 | Orange Y60098017 | High-Tech Grey 

Y60098018

€ 30,95

OT-SP41 ROAD VERSNELLINGSKABELSETS 
MET SIL-TEC-COATING

Schĳfgroottes: 203 mm ISMRT99L | 180 

mm ISMRT99M | 160 mm ISMRT99S | 

140 mm ISMRT99SS

L € 100,95 I M € 99,95 I S € 99,95

Schĳfgroottes: 203 mm ISMRT86L2 

| 180 mm ISMRT86M2 | 160 mm 

ISMRT86S2

L € 74,95 I M € 67,95 I S € 60,95

Schĳfgroottes: 203 mm ISMRT98L | 180 

mm ISMRT98M | 160 mm ISMRT98S

L € 76,95 I M € 70,95 I S € 66,95

Post-montage en standaardmontage. 

Schĳfgrootte van 203 mm en 180 mm. 

Ook verkrĳgbaar voor XTR

€ 12,95

SAINT SM-RT99 XT SM-RT86XTR SM-RT98 SM-MA90 
SCHĲFREMMONTAGE ADAPTER
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HOUD JE FIETS IN TOPCONDITIE

De onderhoudsproducten van Shimano Workshop zĳn ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je fiets beter functioneert en langer meegaat. De lĳn bestaat uit 

reinigings-, smeer- en onderhoudsproducten waarmee je je fiets in optimale staat kunt houden.

SHIMANO 
ONDERHOUDSPRODUCTEN



Functie: ontvet effectief zonder metaal 

of rubber aan te tasten. Lost vuil en vet 

op in een handomdraai. Toepassing: 

kettingen, tandkransen, derailleurs, 

assen, enz.

Spuitbus 125 ml WS8000203 | Spuitbus 

200 ml WS8000201 | Fles 1 liter 

WS8000205

125 ml € 7,95 | 200 ml € 9,95 | 1 liter 

€ 13,95

ONTVETTER

Functie: smeert en zorgt voor minder 

wrĳving. Garandeert een optimale 

levensduur van onderdelen. Water- en 

vuilwerend. Tast rubberen afdichtingen 

niet aan. Toepassing: naven, balhoofden, 

BB-lagers, enz.

Tube 50 ml WS8000405 | Tube 125 ml 

WS8000403 | Pot 650 ml WS8000401 

| Vetspuit voor tube van 125 ml 

WS8000441

50 ml € 6,95 | 125 ml € 10,95 | 650 ml € 

32,95 | Vetspuit € 21,95

VET/VETSPUIT

Functie: poetst en beschermt gelakte 

oppervlakken. Stoot water en vuil 

af. Toepassing: frame en gelakte 

onderdelen.

Spuitbus 125 ml WS8000303 | Spuitbus 

200 ml WS8000301

125 ml € 7,95 | 200 ml € 10,95

FIETSPOLISH

Functie: vermindert wrĳving en 

bĳgeluiden. Beschermt tegen roest 

en corrosie. Verlengt de levensduur. 

Hoge viscositeit zorgt voor een goede 

hechtende werking. Perfect voor 

gebruik in vochtige omstandigheden. 

Toepassing: kettingen, tandkransen, 

kettingbladen en kabels.

Fles 100 ml WS8000121

€ 7,95

SMEEROLIE

Functie: dringt door in bewegende 

onderdelen en smeert deze; vormt 

een beschermende laag die wrĳving 

vermindert en ervoor zorgt dat de ketting 

langer meegaat. Toepassing: kettingen 

en kabels.

 Spuitbus 125 ml WS8000103 | Spuitbus 

200 ml WS8000101

125 ml € 9,95 | 200 ml € 12,95

KETTING- EN 
KABELSMEERMIDDEL

Functie: verzacht en helpt zelfs 

opgedroogd vuil te verwĳderen. 

Veilig voor metaal, rubber en plastic. 

Toepassing: hele fiets.

Spuitbus 125 ml WS8000313 | Spuitbus 

200 ml WS8000311 | Fles 1 liter 

WS8000321

125 ml € 7,95 | 200 ml € 10,95 | 1 liter 

€ 14,95

FIETSSHAMPOO

Functie: voorkomt dat metalen delen 

door corrosie worden aangetast en dat 

beschadigd schroefdraad loslaat. Veilig voor 

metaal en rubber. Voorkomt krakende cranks. 

Toepassing: zadelpennen, schroefdraden van 

cranks, moeren en bouten.

Tube 50 ml WS8000425 | Tube 125 ml 

WS8000423 | Pot 455 ml met kwast 

WS8000421

50 ml € 9,95 | 125 ml € 12,95 | 455 ml € 

18,95

MONTAGEPASTA

Functie: vermindert wrĳving, bĳgeluiden 

en slĳtage; laat een droge bovenlaag 

achter. Verlengt de levensduur. Ideaal 

voor gebruik in droge omstandigheden. 

Toepassing: kettingen, tandkransen, 

kettingbladen en kabels.

Fles 100 ml WS8000131

€ 7,95

PTFE-SMEERMIDDEL
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SNELLERE, LANGERE RITTEN MET MEER COMFORT

Onze schoenexperts werken samen met pedaaltechnici aan de ontwikkeling van een optimale schoen-pedaal-overgang, die bestaat uit de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van biomechanica, materiaalontwerp en efficiënte, duurzame SPD- en SPD-SL systemen. De schoenen en pedalen worden 

dus samen ontworpen, samen getest en leveren samen topprestaties. De combinaties van SPD en SPD-SL schoenen en pedalen vormen samen één 

geïntegreerd krachtplatform dat is gebaseerd op een ontwerpfilosofie die draait om het vinden van de optimale pasvorm; een pasvorm die past bĳ de unieke 

prestaties en het gewenste comfort van elke individuele fietser.  

Voor professionele fietsers betekent dit een optimale krachtoverdracht. Voor de liefhebber betekent dit snellere en langere ritten met meer comfort.  

Voor vrĳetĳdsfietsers... wordt fietsen gewoon leuker wanneer alle onderdelen goed samenwerken.

FIETSSCHOENEN EN 
PEDALEN VAN SHIMANO
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Hitte-vervormbare Custom-Fit-technologie. Rovenica®-kunstleder met ultrafijne 

vezels. Open mesh voor een optimaal ademend vermogen. Antislip hielvoering met 

siliconenbinding. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische 

klittenbandsluitingen. Custom-Fit binnenzool met verstelbare voetboogwig 

ondersteunt de voetholte van de fietser. Zool met Shimano Dynalast-technologie 

van composiet, met verstelbare plaatjesbevestiging.

Ook verkrĳgbaar als breed model. 

Gewicht: 470 g / maat 40.

Meest geschikte pedaal: PD-9000

Kleuren: Black/Blue SH-R320L | White SH-R320W

€ 349,95

Hitte-vervormbare Custom-Fit-technologie. Soepel, hoogwaardig kunstleer 

van microvezels en meerlaags, vochtregulerend mesh. Custom-Fit binnenzool 

met verstelbare voetboogwig ondersteunt de voetholte van de fietser. Platte, 

zeer nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische klittenbandsluitingen. 

Zool met Shimano Dynalast technologie. Lichtgewicht, dwars geweven 

carbonvezelcomposiet zool met verstelbare plaatjesbevestiging. 

Ook verkrĳgbaar als breed model. 

Gewicht: 496 g / maat 40.

Meest geschikte pedaal: PD-9000

Kleuren: Black SH-R260L | White SH-R260W

€ 299,95

SH-R320 SH-R260

 + SUPERIEUR ONTWERP VAN DE SCHOEN-
LEEST MET EEN GEOPTIMALISEERD 
VEREND TEENGEDEELTE VOOR EEN 
SOEPELERE, EFFICIËNTERE OPWAARTSE 
BEWEGING

 + MINDER ENERGIEVERLIES TĲDENS 
LANGE RITTEN

 + MINDER REMVERLIES MET EEN 
EFFICIËNTERE TRAPBEWEGING

 + MINDER SPANNING OP DE HAMSTRINGS, 
KUITEN EN VOETZOOL

 + PERFECTE PASVORM VOOR MEER 
COMFORT

 + MINDER WRĲVING TUSSEN HET 
BOVENDEEL EN DE VOET

 + 13% LAGERE WREEFTEMPERATUUR

 + OPTIMALE DRUKVERDELING EN BETERE 
ONDERSTEUNING VAN DE VOETBOOG

 + BETERE STABILISATIE VAN DE 
VOET VOOR EEN EFFICIËNTERE 
KRACHTOVERBRENGING

DE VOORDELEN VAN  
DE CUSTOM-FIT EN  

DYNALAST-TECHNOLOGIE  
VAN SHIMANO

T E C H N O L O G I S C H E

INZICHTEN

Aan de hand van deze pictogrammen kun je makkelĳk het aanbevolen gebruik voor alle schoenen en pedalen herkennen
Indicator voor stĳfheid  

van de buitenzool

COMFORT WEDSTRĲD

On-road

Veldrĳden

XC-race

All mountain

Trekking

Citybike

Recreatief

Tĳdrit

Recht stuur/ 
racefiets

Cross-
country

Free ride 

Casual MTB

Wedstrĳd

Dames- 
pasvorm

Triatlon

Trail 

Down-hill

BMX

Mountain 
Touring

12 11

4 8 43 7 112 6 101 5 9 12
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Soepel anti-stretch kunstleder. Open mesh voor een optimaal ademend 

vermogen. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische 

klittenbandsluitingen. Verbeterd profiel en binnenzolen met een dubbele dichtheid 

voor biomechanische ondersteuning. Shimano Dynalast zet de voet in een ideale 

ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. Zool met Shimano 

Dynalast technologie. Lichtgewicht zool van carbonfiber composiet met  

verstelbare plaatjesbevestiging.

Ook verkrĳgbaar als breed model. 

Gewicht: 498 g / maat 40.

Meest geschikte pedaal: PD-6800

Kleuren: Black SH-R170L | White SH-R170W 

€ 189,95

Sterk anti-stretch kunstleder en mesh. Zeer 

nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische 

klittenbandsluitingen voor een precieze pasvorm. Shimano 

Dynalast zet de voet in een ideale ergonomische positie 

voor een efficiëntere opwaartse beweging

Zool met Shimano Dynalast technologie.

Ook verkrĳgbaar als breed model. 

Gewicht: 498 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-R550, R540,  

PD-540-LA, PD-A520

Kleuren: Black SH-R088L | White SH-R088W 

€ 99,95

Sterk anti-stretch kunstleder en mesh. Drie asymmetrische 

klittenbandsluitingen voorkomen een onaangename druk 

op de voet. Shimano Dynalast zet de voet in een ideale 

ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse 

beweging. Zool met Shimano Dynalast technologie. 

Gewicht: 461 g / maat 40.

Meest geschikte pedaal: PD-R550, R540,  

PD-540-LA, PD-A520

Kleuren: Black SH-R078L |White SH-R078W 

€ 89,95

Soepel anti-stretch kunstleder en mesh. Twee 'haak en 

lus'-klittenbandsluitingen. Flexibele binnenzool vormt zich 

naar een groot aantal verschillende voetvormen. 

Leest met nauwsluitende pasvorm, normale leest.

Gewicht: 500 g / maat 40.

Meest geschikte pedaal: PD-R550, R540,  

PD-540-LA, PD-A520

Kleur: Black SH-R064 

€ 79,95

Sterk anti-stretch kunstleder en mesh. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare gesp 

en twee asymmetrische klittenbandsluitingen. Een nauwsluitende, duurzame 

en ademende schoen die kracht overbrengt naar het pedaal en de fietser 

een comfortabel gevoel geeft. Shimano Dynalast zet de voet in een ideale 

ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. Zool met Shimano 

Dynalast technologie. Uitgevoerd met een plaat van carbonfiber composiet.

Gewicht: 493 g / maat 40. 

Meest geschikte pedaal: PD-5700-C

Kleuren: White SH-R107W | Black SH-R107L 

€ 129,95

SH-R170

SH-R088 SH-R078 SH-R064

SH-R107
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Soepel anti-stretch kunstleder en mesh. Zeer 

nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische 

klittenbandsluitingen. Nauwsluitend, duurzaam en 

ademend comfort. Flexibele binnenzool vormt zich naar 

een groot aantal verschillende voetvormen.  

Volume+ leest voor een ruimere neus. Rubberen 

buitenzool met verzonken schoenplaatje, waarmee  

je makkelĳk kunt lopen.

Gewicht: 651 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-A600

Kleur: Black SH-RT82 

€ 119,95

Soepel anti-stretch kunstleder en mesh. Twee 'haak en 

lus' klittenbandsluitingen bieden het benodigde comfort 

en ondersteuning. Flexibele binnenzool vormt zich naar 

een verscheidenheid aan voetvormen. Volume+ leest voor 

een ruimere neus. Rubberen buitenzool met verzonken 

schoenplaatje, waarmee je makkelĳk kunt lopen.

Gewicht: 582 g / maat 40.

Meest geschikte pedaal: PD-A600

Kleur: Black SH-RT32 

€ 89,95

Rovenica® kunstleder met ultrafijne vezels voor een comfortabele fietservaring 

na het zwemonderdeel. Vochtregulerend 3D-mesh helpt je voeten comfortabel 

te houden. Extra grote klittenbandsluiting voor snelle overgangen en een 

nauwsluitende pasvorm. Positiehouder voor de klittenband, zodat je de schoen 

sneller kunt aantrekken. Anatomische teenkap met luchtinlaat. Shimano Dynalast 

zet de voet in een ideale ergonomische positie voor een

efficiëntere opwaartse beweging. Zool met Shimano Dynalast technologie.

Gewicht: 502 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-9000

Kleuren: White/Black SH-TR60 

€ 239,95

Soepele bovendelen van kunstleer en vochtregulerend 3D-mesh. Omgekeerde 

klittenbandsluiting en hielband voor snelle overgangen. Sneldrogend binnenkant 

voor comfort zonder sokken. Positiehouder voor de klittenband, zodat je de schoen 

sneller kunt aantrekken. Shimano Dynalast zet de voet in een ideale ergonomische 

positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. Zool met Shimano  

Dynalast technologie.

Gewicht: 472 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-5700-C

Kleuren: White/Black SH-TR32 

€ 119,95

SH-RT82 SH-RT32

SH-TR60 SH-TR32

DEZE SCHOENEN BIEDEN 
JE EEN COMBINATIE VAN 
PRESTATIES OP DE WEG  

EN EEN OPTIMAAL 
LOOPGEMAK

S C H O E N E N  –

INZICHTEN
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Specifieke damespasvorm. Sterk anti-stretch kunstleder 

en mesh. Drie asymmetrische klittenbandsluitingen 

voorkomen een onaangename druk op de voet. Een 

nauwsluitende, duurzame en ademende schoen die 

kracht overbrengt naar het pedaal en de fietser een 

comfortabel gevoel geeft. Zool met Shimano Dynalast 

technologie. Lichtgewicht, met glasfiber verstevigde zool 

van polyamide. 

Gewicht: 486 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-R550, R540,  

PD-540-LA, PD-A520

Kleuren: White SH-WR32W | Black SH-WR32L 

€ 89,95

Specifieke damespasvorm. Open mesh voor een optimaal 

ademend vermogen. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare gesp en 

twee asymmetrische klittenbandsluitingen. Verbeterd profiel en 

binnenzolen met een dubbele dichtheid voor biomechanische 

ondersteuning. Shimano Dynalast zet de voet in een ideale 

ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. 

Zool met Shimano Dynalast technologie. Lichtgewicht zool van 

carbonfiber composiet met verstelbare plaatjesbevestiging.

Gewicht: 486 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-6800

Kleur: White SH-WR83 

€ 189,95

Specifieke damespasvorm. Rovenica® kunstleder met 

ultrafijne vezels voor een comfortabele fietservaring na het 

zwemonderdeel. Extra grote klittenbandsluiting voor snelle 

overgangen en een nauwsluitende pasvorm. Positiehouder voor 

de klittenband, zodat je de schoen sneller kunt aantrekken. 

Anatomische teenkap met luchtinlaat houdt de schoen stĳf en 

zorgt dat deze blĳft ademen. Zool met Shimano  

Dynalast technologie. 

Lichtgewicht zool van carbonfiber composiet met een verstelbare 

positie voor het schoenplaatje. 

Gewicht: 502 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-6700-C

Kleur: White/Pink SH-WT60 

€ 239,95

Specifieke damespasvorm. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare 

gesp en twee asymmetrische klittenbandsluitingen voor 

een precieze pasvorm. Een nauwsluitende, duurzame en 

ademende schoen die kracht overbrengt naar het pedaal en 

de fietser een comfortabel gevoel geeft. Zool met Shimano 

Dynalast technologie. Uitgevoerd met een plaat van carbonfiber 

composiet. Lichtgewicht, met glasfiber verstevigde zool  

van polyamide.

Gewicht: 511 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-5700-C

Kleur: Black SH-WR62L 

€ 129,95

Specifieke damespasvorm. Kunstleer en mesh. Drie 

asymmetrische klittenbandsluitingen voorkomen het 

ontstaan van drukpunten. Flexibele binnenzool vormt 

zich naar een groot aantal verschillende voetvormen. Met 

glasfiber verstevigde middenzoolplaat van polyamide. 

Rubberen buitenzool met verzonken schoenplaatje, 

waarmee je makkelĳk kunt lopen. 

Gewicht: 617 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-A600, PD-A520

Kleur: White SH-WR35 

€ 99,95

Specifieke damespasvorm. Zeer nauwkeurig afstelbare 

gesp en twee asymmetrische klittenbandsluitingen voor 

een precieze pasvorm. Een nauwsluitende, duurzame en 

ademende schoen die kracht overbrengt naar het pedaal 

en de fietser een comfortabel gevoel geeft. Zool met 

Shimano Dynalast technologie. Lichtgewicht, met  

glasfiber verstevigde zool van polyamide. 

Gewicht: 523 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-R550, R540,  

PD-540-LA, PD-A520

Kleuren: White SH-WR42W | Black SH-WR42L 

€ 99,95

SH-WR32

SH-WR83

SH-WT60

SH-WR62

SH-WR35

SH-WR42
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 + VERSTELBARE IN- EN 
UITKLIKSPANNING DIE KAN WORDEN 
AANGEPAST AAN DE VOORKEUREN 
VAN ELKE FIETSER

 + ASLAGER-UNIT DIE VUIL EN VOCHT 
BUITEN HOUDT

 + BREED EN STABIEL PLATFORM VOOR 
EEN ULTIEME BEHEERSING EN EEN 
EFFICIËNTE KRACHTOVERDRACHT

 + MODDERAFVOEREND ONTWERP 
WAARDOOR MODDER VERDWĲNT  
BĲ HET AANTREKKEN

SPD: WAT ZĲN DE 
VOORDELEN?

T E C H N O L O G I S C H E

INZICHTEN

Tegenwoordig is er niet één enkele MTB-stĳl, net 

zo min als er één enkel bĳpassend SPD-pedaal 

is. Elk landschap wordt getrotseerd, van snelle 

cross country races tot steile, rotsachtige, natte 

en modderige parkoersen. De SPD-pedalen van 

Shimano doen meer dan je overeind houden 

- ze stuwen je voorwaarts. De legendarische 

reputatie wat betreft betrouwbaarheid onder de 

meest extreme omstandigheden zet zich voort, 

naarmate de schoen- en pedaalontwerpen blĳven 

veranderen om te voorzien in de behoeften 

voor jouw persoonlĳke rĳstĳl. Technologisch 

ontwikkeld. Volledig afgestemd op de individuele 

fietser. Vind de schoen die bĳ jou past.

Hitte-vervormbare Custom-Fit-technologie. Rovenica®-kunstleder met ultrafijne 

vezels. Antislip hielvoering. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare gespen. Hitte-

vervormbare Custom-Fit binnenzool met verstelbare boogwig biedt ondersteuning 

en optimaliseert tegelĳk de hielstabilisatie. Shimano Dynalast XC zet de voet in een 

ideale ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. Buitenzool 

speciaal voor XC-races is licht en ultrastĳf, biedt in combinatie met een lagere 

opbouwhoogte een superieure energieoverdracht en efficiëntie. Noppen plugs met 

een laag profiel, met optionele metalen noppen onder de neus voor extra grip.

Gewicht: 627 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M980, PD-M985

Kleuren: Blue SH-XC90B | Black SH-XC90L 

€ 359,95

SH-XC90

Sterk kunstleder biedt een fantastische bescherming en is zeer duurzaam. 

Antislip hielvoering. Platte, zeer nauwkeurig afstelbare gespen. Hitte-vervormbare 

Custom-Fit binnenzool met verstelbare boogwig biedt ondersteuning en 

optimaliseert tegelĳk de hielstabilisatie. Shimano Dynalast XC zet de voet in een 

ideale ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. Buitenzool 

speciaal voor XC-races is licht en stĳf, biedt in combinatie met een lagere 

opbouwhoogte een superieure energieoverdracht en efficiëntie. Modderafvoerende 

groeven in de buitenzool van polyurethaan, voorzien van lage noppen.

Gewicht: 632 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M780

Kleuren: Black SH-XC70L 

€ 259,95

SH-XC70
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Plezier en passie in uitdagende omstandigheden; de wedstrĳdschoenen uit de XC-serie van Shimano helpen je in elke 

situatie. Deze schoenen bieden nog nooit eerder vertoonde off-road prestaties, met moderne innovaties in het ontwerp 

van de zool en het bovendeel voor duurzaamheid en een optimale krachtoverdracht. Lichtere schoenen bieden een 

prestatievoordeel voor cross country tochten. Daarom zĳn de speciale XC-schoenmodellen van Shimano voorzien van  

licht polyurethaan op de buitenzool.

'Rider Tuned' voor cross country races Op en buiten de gebaande paden
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Sterk kunstleder biedt een fantastische bescherming en is zeer duurzaam. Platte, 

zeer nauwkeurig afstelbare gespen. Shimano Dynalast XC zet de voet in een ideale 

ergonomische positie voor een efficiëntere opwaartse beweging. Buitenzool speciaal 

voor XC-races is licht en stĳf, en biedt in combinatie met een lagere opbouwhoogte een 

superieure energieoverdracht en efficiëntie. Modderafvoerende groeven in de buitenzool 

van polyurethaan, voorzien van lage noppen.

Gewicht: 632 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: XT PD-M780

Kleuren: Black SH-XC61L | White SH-XC61W 

€ 199,95

SH-XC61

Sterk kunstleder biedt een fantastische bescherming en is zeer duurzaam. 

Zeer nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische klittenbandsluitingen. 

Flexibele binnenzool vormt zich naar een groot aantal verschillende voetvormen. 

Profielgroeven met variabele dichtheid en een zachte ondersteuning van de 

voetholte voor stabiliteit tĳdens het trappen. Met glasfiber verstevigde zool van 

polyamide, met optionele noppen bevestiging.

Gewicht: 673 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M780

Kleur: White/Black SH-XC50 

€ 149,95

SH-XC50

Afgesloten bovendeel van kunstleder voor comfortabele 

ritten in alle seizoenen. Zeer nauwkeurig afstelbare gesp 

en twee asymmetrische klittenbandsluitingen. Flexibele 

binnenzool vormt zich naar een groot aantal verschillende 

voetvormen. Profielgroeven met variabele dichtheid en een 

zachte ondersteuning van de voetholte voor stabiliteit tĳdens 

het trappen. Met glasfiber verstevigde zool van polyamide, met 

optionele noppen bevestiging.

Gewicht: 681 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M780

Kleur: Black/Red SH-XC50N 

€ 149,95

SH-XC50N

Waterdichte Comfort FOOTWEAR-voering met GORE-TEX®-

isolatie. Reflectoren voor een goede zichtbaarheid op de achter- en 

zĳkant van de schoenen. Drie asymmetrische klittenbandsluitingen 

voorkomen drukpunten. Binnenzool met fleecevoering voor extra 

isolatie en om warmte vast te houden. Profielgroeven met variabele 

dichtheid en een zachte ondersteuning van de voetholte voor 

stabiliteit tĳdens het fietsen. Met glasfiber verstevigde zool van 

polyamide, met optionele noppen bevestiging.

Gewicht: 815 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M780, PD-785

Kleur: Black SH-MW81 

€ 199,95

SH-MW81

Sterk anti-stretch kunstleder en mesh. Drie platte, asymmetrische 

klittenbandsluitingen voorkomen een onaangename druk 

op de voet en zorgen dat je op zelfs het ruigste terrein een 

soepele trapbeweging hebt. Optimaal geplaatste groeven van 

polyurethaan, met ondersteuning van de voetholte voor stabiliteit 

tĳdens het trappen. Met glasfiber verstevigde zool van polyamide.

Gewicht: 609 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M520

Kleuren: Silver/Black SH-XC30S | Black SH-XC30L 

€ 89,95

SH-XC30
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Sterk bovendeel van kunstleder met geïntegreerde bescherming en een uitstekende 

duurzaamheid. Comfortabele, schokdempende en zachte EVA binnenzool. Zeer 

nauwkeurig afstelbare gesp en twee asymmetrische klittenbandsluitingen. Volume+ leest 

voor een ruimere neus. Multifunctionele rubberen buitenzool met optionele noppen-

bevestiging voor een uitstekende grip in allerlei verschillende omstandigheden. Met 

carbon verstevigde middenplaat van polyamide voor een optimale stĳfheid van de zool

Gewicht: 809 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M785

Kleur: Black SH-M162 

€ 159,95

SH-M162

Soepel anti-stretch kunstleder en mesh. Twee 'haak en lus' klittenbandsluitingen. 

Flexibele binnenzool vormt zich naar een groot aantal verschillende voetvormen. 

Volume+ leest voor een ruimere neus. Loopvlak van duurzaam rubber zorgt voor 

een uitstekende grip en loopgemak.

Gewicht: 650 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M530, PD-M520

Kleur: Black SH-M064L 

€ 79,95

SH-M064

Sterk anti-stretch kunstleder en mesh. Zeer nauwkeurig afstelbare gesp en 

twee asymmetrische klittenbandsluitingen voor een precieze pasvorm. Een 

nauwsluitende, duurzame en ademende schoen die kracht overbrengt naar het 

pedaal en comfortabel aanvoelt aan de voet. Volume+ leest voor een ruimere neus. 

Loopvlak van duurzaam rubber zorgt voor een uitstekende grip en loopgemak. 

Ook verkrĳgbaar met een brede leest

Gewicht: 676 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M530, PD-M520

Kleuren: Black SH-M088L | White/Black SH-M088W 

€ 99,95

SH-M088

Sterk kunstleder met verhoogde buitenzool van rubber die de voet beschermt. 

Bovendeel zonder mesh zorgt dat vuil niet kan binnendringen. Middelhoog ontwerp 

voor enkelbescherming. Speciaal voor downhill, BMX of gravity-ritten geschikte 

rubberen buitenzool met extreem veel grip voor duurzaamheid, grip en stabiliteit

Gewicht: 961 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M647

Kleur: Black/White SH-AM45 

€ 99,95

SH-AM45
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Echt nubuck leer in combinatie met ademende, waterdichte 

Gore-Tex® Performance Comfort FOOTWEAR-voering. 

Rubberen verstevigingen op de neus en hiel voor bescherming 

en duurzaamheid. Laterale hielversteviging biedt stabiliteit 

en voorkomt dat de enkel zwikt. Duurzame en lichtgewicht 

buitenzool om te wandelen/fietsen met een maximale grip. 

Schokdempende EVA tussenzool gekoppeld aan een flexibele, 

halflange middenplaat.

Gewicht: 1150 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M985

Kleur: Dark Brown SH-MT91 

€ 219,95

SH-MT91

Anti-stretch, fijn en flexibel mesh met kunstleder. Geïntegreerde 

veterogen in het bovendeel voor een betere pasvorm en fixatie 

van de hiel. Constructie uit één stuk met spuitgegoten TPU 

zorgt voor een bovendeel met een perfecte pasvorm, extra 

duurzaamheid en een lichter gewicht. Met glasfiber verstevigde 

middenplaat van polyamide voor een optimale stĳfheid van 

de zool. EVA tussenzool en rubberen zool bevorderen de 

trapefficiëntie en het loopgemak.

Gewicht: 755 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-T780, PD-M324

Kleuren: Black SH-MT44L | Green SH-MT44G 

€ 89,95

SH-MT44

Echt leer in combinatie met ademend, waterdicht Gore-

Tex®. Performance Comfort FOOTWEAR-voering. Klassieke 

vetersluiting voor een gelĳkmatige spanning en een optimaal 

loopgemak. Duurzame en lichtgewicht buitenzool om te 

wandelen/fietsen met een maximale grip. Schokdempende EVA 

tussenzool gekoppeld aan een flexibele, halflange middenplaat. 

Plaatjesafdekking helpt fietsers die voor het eerst zonder plaatjes 

rĳden, vertrouwd te raken met SPD.

Gewicht: 952 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M785

Kleur: Brown SH-MT71 

€ 169,95

SH-MT71

Anti-stretch, fijn en flexibel mesh met kunstleder. 

Klassieke vetersluiting voor een gelĳkmatige spanning 

en een optimaal loopgemak. Met glasfiber verstevigde 

middenplaat van polyamide voor een optimale stĳfheid van 

de zool. EVA tussenzool en rubberen zool bevorderen de 

trapefficiëntie en het loopgemak. Plaatjesafdekking helpt 

fietsers die voor het eerst zonder plaatjes rĳden, vertrouwd 

te raken met SPD.

Gewicht: 642 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M324

Kleuren: Black SH-MT34L | Blue SH-MT34B 

€ 79,95

SH-MT34

Middelhoog ontwerp dat veel wegheeft van een wandelschoen, 

biedt een goede stabiliteit van de enkel en ondersteuning 

tĳdens het lopen. Anti-stretch kunstleder en mesh met 

meerdere lagen. Klassieke vetersluiting voor een gelĳkmatige 

spanning en een optimaal loopgemak. EVA tussenzool en 

rubberen zool bevorderen de trapefficiëntie en het loopgemak. 

Plaatjesafdekking helpt fietsers die voor het eerst zonder plaatjes 

rĳden, vertrouwd te raken met SPD.

Gewicht: 861g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M530

Kleur: Black SH-MT53 

€ 99,95

SH-MT53

Klassiek ontwerp met dubbele klittenbandsluiting voor een 

efficiënte, stevige en comfortabele pasvorm. Bovendeel 

van echt leer met lagen van vochtregulerend mesh. 

Gevormd voetbed voor een optimaal comfort bĳ lange 

afstanden. Met glasfiber verstevigde middenplaat voor 

een optimale stĳfheid van de zool. Brede stabiele zool van 

rubber om comfortabel te fietsen en wandelen.

Gewicht: 864 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-A530, PD-M324

Kleur: Black SH-SD66L 

€ 109,95

SH-SD66
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Het Click'R concept richt zich op beginnende gebruikers van klikpedalen. De Shimano Click’R pedalen hebben een lichte 

veerspanning, waardoor er snel en eenvoudig in- en uitgeklikt kan worden - wanneer jĳ dat wil, zelfs als je in een reflex moet reageren. 

Dit baanbrekende nieuwe systeem combineert de veelzĳdigheid van schoenen uit de Click'R CT-serie met de nieuwe, makkelĳk 

in- en uitklikbare pedalen. De Click’R schoenen bieden een geweldig loopcomfort wanneer je niet op de fiets zit. Ervaar de functie, 

het comfort en de veiligheid van de Simano Click’R combinatie, ook jĳ voelt vast de ‘klik’! Om te beginnen bieden Click’R schoenen 

een geweldig loopcomfort wanneer je niet op de fiets zit. Ook het in- en uitklikken is bĳ Click’R pedalen makkelĳker dan je ooit voor 

mogelĳk hield - zelfs wanneer je in een reflex moet reageren. 

Shimano Click'R Klik in voor een soepele rĳervaring Alle voordelen van SPD, zonder de nadelen
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Zĳpatroon is ontwikkeld om een nauwsluitende, stevige 

pasvorm te waarborgen. Bandjes aan de bovenkant zetten 

veters vast en zorgen dat ze weggestopt blĳven. Comfortabele, 

schokdempende en zachte EVA binnenzool. Performance Tour 

leest, anatomisch gevormd, met een schuine neus voor een 

comfortabele pasvorm op de fiets en tĳdens het lopen. 

Plaatjesafdekking helpt fietsers die voor het eerst zonder plaatjes 

rĳden, vertrouwd te raken met Shimano Click'R-pedaal

Gewicht: 680 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-T700

Kleuren: Black/Green SH-CT70LG | Black SH-CT70 

€ 99,95

SH-CT70

Zĳpatroon is ontwikkeld om een nauwsluitende, stevige pasvorm 

te waarborgen. Enkele klittenband zorgt dat veters netjes 

weggestopt blĳven. Comfortabele, schokdempende en zachte 

EVA binnenzool. Performance Tour leest, anatomisch gevormd, 

met een schuine neus voor een comfortabele pasvorm op de fiets 

en tĳdens het lopen. Plaatjesafdekking helpt fietsers die voor het 

eerst zonder plaatjes rĳden, vertrouwd te raken met  

Shimano Click'R-pedaal.

Gewicht: 643 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-MT50

Kleur: Grey SH-CT45 

€ 89,95

SH-CT45

Klassieke vetersluiting voor een gelĳkmatige drukverdeling en 

optimaal loopgemak. Comfortabele, schokdempende en zachte 

EVA binnenzool. Performance Tour leest, anatomisch gevormd, 

met een schuine neus voor een comfortabele pasvorm op de fiets 

en tĳdens het lopen. Plaatjesafdekking helpt fietsers die voor het 

eerst zonder plaatjes rĳden, vertrouwd te raken met

Shimano Click'R pedaal.

Gewicht: 649 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-T400

Kleuren: Blue SH-CT40B | Black SH-CT40L 

€ 79,95

SH-CT40

Specifieke damespasvorm. Klassieke vetersluiting 

voor een gelĳkmatige drukverdeling en optimaal 

loopgemak. Comfortabele, schokdempende en zachte 

EVA binnenzool.  Performance Tour leest, anatomisch 

gevormd, met een schuine neus voor een comfortabele 

pasvorm op de fiets en tĳdens het lopen. Plaatjesafdekking 

helpt fietsers die voor het eerst zonder plaatjes rĳden, 

vertrouwd te raken met SHIMANO Click'R-pedaal.

Gewicht: 651 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-T420

Kleuren: Emerald Green SH-CW40G | Black SH-CW40 

€ 79,95

SH-CW40
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Specifieke damespasvorm. Sterk kunstleder biedt een 

fantastische bescherming en is zeer duurzaam. Zeer nauwkeurig 

afstelbare gesp en twee asymmetrische klittenbandsluitingen. 

Flexibele binnenzool vormt zich naar een groot aantal 

verschillende voetvormen. Profielgroeven met variabele dichtheid 

en een zachte ondersteuning van de voetholte voor stabiliteit 

tĳdens het fietsen. Met glasfiber verstevigde zool van polyamide, 

met optionele noppen bevestiging.

Gewicht: 673 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M780

Kleur: Black SH-WM82 

€ 159,95

SH-WM82

Specifieke damespasvorm. Sterk anti-stretch kunstleder 

en mesh. Drie platte, asymmetrische klittenbandsluitingen 

voorkomen een onaangename druk op de voet en zorgen dat je 

op zelfs het ruigste terrein een soepele trapbeweging hebt. 

Optimaal geplaatste groeven van polyurethaan, met 

ondersteuning van de voetholte voor stabiliteit tĳdens het 

trappen. Met glasfiber verstevigde zool van polyamide.

Gewicht: 601 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M520

Kleur: Black SH-WM52L 

€ 89,95

SH-WM52

Specifieke damespasvorm. Sterk anti-stretch kunstleder 

en mesh. Zeer nauwkeurig afstelbare gesp en twee 

asymmetrische klittenbandsluitingen voor een precieze 

pasvorm. Een nauwsluitende, duurzame en ademende 

schoen die kracht overbrengt naar het pedaal en de fietser 

een comfortabel gevoel geeft. Loopvlak van duurzaam 

rubber zorgt voor een uitstekende grip en loopgemak.

Gewicht: 645 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M530, PD-M520

Kleur: White/Black SH-WM63W 

€ 99,95

SH-WM63

Specifieke damespasvorm. Anti-stretch kunstleder en mesh met meerdere lagen. 

Klassieke vetersluiting voor een gelĳkmatige spanning en een optimaal loopgemak. 

Veterhouderlus zorgt dat veters netjes weggestopt blĳven. Met glasfiber 

verstevigde middenplaat van polyamide voor een optimale stĳfheid van de zool. 

EVA tussenzool en rubberen zool bevorderen de trapefficiëntie en het loopgemak. 

Plaatjesafdekking helpt fietsers die voor het eerst zonder plaatjes rĳden,  

vertrouwd te raken met SPD. 

Gewicht: 642 g / maat 40

Meest geschikte pedaal: PD-M324

Kleur: Black SH-WM34 

€ 79,95

SH-WM34

SM-SH51 (met borgplaat) Y-424 98200  € 20,95

SM-SH51 (zonder borgplaat) Y-424 98201  € 15,95

SM-SH56 (met borgplaat) Y-41S 98090  € 20,95

SM-SH56 (zonder borgplaat) Y-41S 98100  € 15,95

SPD PLAATJES

SM-SH10 (vast) Y-42U 98020

SM-SH11 (3 graden) Y-42U 98010

SM-SH12 (draaipunt voor en midden) Y-40B98140

€ 23,95 met borgplaatjes

SPD-SL PLAATJES
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SPD-SL is een op de weg gerichte verfijning van het systeem. Dit pedaalplatform is speciaal ontwikkeld om te voorzien in de 

behoeften van de allerbeste wegwielrenners ter wereld. De naadloze interface tussen het pedaal en de binding zorgt voor  

een efficiëntere krachtoverdracht onder de extreme trapbelastingen die zich voordoen bĳ wiellerwedstrĳden. Van deze 

voordelen kun jĳ nu ook profiteren:

+  Door de verstelbare bindingen kan de spanning van de plaatjes worden ingesteld conform  

de persoonlĳke voorkeur van elke fietser

+  Extra breed pedaalplatform voor een zeer stevig gevoel wanneer je op de pedalen staat

+  Minder verbuiging en slĳtage dankzĳ de duurzame bodyplaat van roestvrĳ staal

+  Minder gewicht en meer kracht dankzĳ de carbon composiet body

SPD-SL Efficiënte krachtoverdracht

Duurzaam, carbon composiet body. Extra breed 

platform voor een zo efficiënt mogelĳke krachtoverdracht. 

Soepele as met drie lagers: twee kogellagers; één brede 

rollager. Brede plaatsing van de lagers voor een stabiele, 

gelĳkmatige verdeling van de belasting. Verstelbare in- en 

uitklikspanning. SM-SH12 (draaipunt voor en midden) 

meegeleverd.

4 mm langere as verkrĳgbaar

Gewicht: 248 g | 3 jaar limited Shimano-garantie

Kleur: Black PD-9000 

€ 269,95

PD-9000

Grotere opening om makkelĳker in te klikken. Composiet 

body. Extra breed platform voor een zo efficiënt mogelĳke 

krachtoverdracht. Brede plaatsing van de lagers voor een 

stabiele, gelĳkmatige verdeling van de belasting. Gewicht: 310 g

Kleuren: Black PD-R550L | Grey PD-R550G 

€ 69,95

PD-R550

Carbon composiet body. Extra breed platform voor een 

efficiëntere krachtoverdracht. Brede plaatsing van de 

lagers voor een stabiele, gelĳkmatige verdeling van de 

belasting. Verstelbare in- en uitklikspanning.  

Gewicht: 260 g

Kleur: Black PD-6800 

€ 172,95

PD-6800

Breed platform voor een efficiëntere krachtoverdracht. Brede 

plaatsing van de lagers voor een stabiele, gelĳkmatige verdeling 

van de belasting. Gewicht: 330 g

Kleuren: White PD-R540W | Black PD-R540 |  

Silver PD-R540S 

€ 45,95

PD-R540

Carbon composiet body. Extra breed platform voor een 

zo efficiënt mogelĳke krachtoverdracht. Brede plaatsing 

van de lagers voor een stabiele, gelĳkmatige verdeling van 

de belasting. Verstelbare in- en uitklikspanning. Bewezen 

Shimano-technologie, kwaliteit en prestaties.  

Gewicht: 285 g

Kleur: Black PD-5700-C 

€ 109,95

PD-5700-C

Versie van de PD-R540 met een lichtere vering. Breed platform 

voor een efficiëntere krachtoverdracht. Brede plaatsing van de 

lagers voor een stabiele, gelĳkmatige verdeling van de belasting. 

Verstelbare in- en uitklikspanning. Gewicht: 330 g

Kleuren: Black PD-R540-LA 

€ 45,95

PD-R540-LA
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Geïntegreerde kooi zorgt voor meer stabiliteit en controle 

wanneer je niet bent ingeklikt. Robuuste binding zorgt 

dat je soepel kunt in- en uitklikken. Verstelbare in- en 

uitklikspanning. Sterke, duurzame chroom-molybdeen as 

die wordt bevestigd met een 8 mm inbussleutel.

Gewicht: 408 g

€ 89,95

PD-M785

Lichtste SPD-pedaal Ultegra-niveau ooit. Breed platform 

voor een efficiëntere krachtoverdracht met

SPD-schoenen. Geschikt voor SPD-schoen met 

verzonken plaatje, waarmee je ook kunt lopen.  

Verstelbare instelling in- en uitklikspanning.

Gewicht: 286 g

Kleur: Black PD-A600 

€ 84,95

PD-A600

Verstelbare in- en uitklikspanning. Betere afvoer 

van modder en steentjes dan bĳ elk ander pedaal in 

dezelfde klasse. Chroom-molybdeen as en afgesloten 

onderhoudsarme lager-unit.

Gewicht: 352g  

Kleuren: Silver PD-M540 | Bronze PD-M540 

€ 56,95

PD-M540

Asymmetrische bindingen met een modderafvoerend 

ontwerp. Robuuste binding zorgen dat je soepel kunt 

in- en uitklikken. Verstelbare in- en uitklikspanning. Sterke, 

duurzame chroom-molybdeen as die wordt bevestigd 

met een 8 mm inbussleutel. Afgesloten as-unit die weinig 

onderhoud nodig heeft.

Gewicht: 343 g

€ 84,95

PD-M780

Dubbele, efficiënte instap-SPD en een hol stabiel platform. 

Afgesloten as-unit die weinig onderhoud nodig heeft. 

Verstelbare in- en uitklikspanning.

Gewicht: 383 g

Kleuren: Silver PD-A530 | Black PD-A530L 

€ 59,95

PD-A530

Geïntegreerde kooi zorgt voor meer stabiliteit en 

controle wanneer je niet bent ingeklikt en beschermt 

het bindingmechanisme tegen stoten. Betere afvoer van 

modder en steentjes dan bĳ elk ander pedaal in dezelfde 

klasse. Verstelbare in- en uitklikspanning.

Gewicht: 455 g 

Kleur: Black PD-M530 

€ 39,95

PD-M530

Licht, aerodynamisch SPD-ontwerp voor enkelvoudig 

inklikken. Geschikt voor SPD-schoen met verzonken 

plaatje, waarmee je ook kunt lopen. Verstelbare in- en 

uitklikspanning.

Gewicht: 315 g

Kleur: Silver PD-A520 

€ 32,95

PD-A520

Ver uit elkaar geplaatste lagers voor meer stĳfheid. Ovalen 

asbody-behuizing voor een betere afvoer van modder en 

steenslag. Slanke as-unit voor meer open ruimte tussen 

de bindingen. Robuuste, betrouwbare binding zorgt 

dat je soepel kunt in- en uitklikken. Verstelbare in- en 

uitklikspanning. Sterke, duurzame chroom-molybdeen as 

die wordt gemonteerd met een 8 mm inbussleutel. 

Gewicht: 310 g  

Geschikt voor de plaatjes SM-SH5 en SM-SH56.

€ 142,95

PD-M980

Ver uit elkaar geplaatste lagers voor meer stĳfheid. 

Geïntegreerde kooi zorgt voor meer stabiliteit en 

controle wanneer je niet bent ingeklikt. Beschermt het 

bindingmechanisme tegen klappen. Ovalen asbody-

behuizing voor een betere afvoer van modder en 

steenslag. Slanke as-unit voor meer open ruimte tussen 

de bindingen. Robuuste binding zorgen dat je soepel kunt 

in- en uitklikken. Verstelbare in- en uitklikspanning. Sterke, 

duurzame chroom-molybdeen as die wordt gemonteerd 

met een 8 mm inbussleutel.

Gewicht: 379 g

€ 142,95

PD-M985
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Click’R-binding aan de ene kant en plat pedaal aan de andere. Lichtere vering om 

makkelĳk in en uit te klikken. 'Pop-up' pedaalkooi voor makkelĳker inklikken.  

Verstelbare in- en uitklikspanning.

Multi-release plaatje SM-SH56 meegeleverd.

Gewicht: 418 g

€ 47,95

PD-T420

'Pop-up'-mechanisme kantelt de binding in een hoek van 

12,5º voor eenvoudig en snel opstappen. Grote kooien 

van solide kunststof. Chroom-molybdeen as en afgesloten 

onderhoudsarme lager-unit.  

Verstelbare in- en uitklikspanning.

Gewicht: 380 g

€ 37,95

PD-M424

Combineert de efficiëntie van het SPD-systeem met 

het gemak van een platformpedaal. Verstelbare in- 

en uitklikspanning. Een afgesloten mechanisme en 

onderhoudsvriendelĳke hoekcontactlagers.

Gewicht: 533 g

€ 46,95

PD-M324

Compact ontwerp met open binding voor gemakkelĳk 

inklikken. Betere afvoer van modder en steentjes dan bĳ 

elk ander pedaal in dezelfde klasse. Verstelbare in- en 

uitklikspanning. Chroom-molybdeen as en afgesloten 

onderhoudsarme lager-unit.

Gewicht: 380 g | Kleuren: White PD-M520W |  

Black PD-M520L | Silver PD-M520S

€ 32,95

PD-M520

Lichtere vering om makkelĳk in en uit te klikken. 'Pop-up' pedaalkooi voor 

makkelĳker inklikken. Verstelbare in- en uitklikspanning. Chroom-molybdeen as en 

afgesloten onderhoudsarme lager-unit.

SM-SH56 (multi-release plaatje) meegeleverd.

Gewicht: 507 g

Kleuren: Black PD-T400L | White PD-T400W

€ 42,95

PD-T400

Nieuw, breder (+ 3 mm) en vlakker (-8,5 mm) platform 

Vervangbare pinnen. Penhoogte verstelbaar met vulstuk. 

Chroom-molybdeen as en afgesloten  

onderhoudsarme lager-unit.

Gewicht: 500 g

€ 69,95

PD-MX80

'Pop-up'-mechanisme kantelt de binding in een hoek 

van 12,5º voor eenvoudig en snel opstappen. Verstelbare 

in- en uitklikspanning. Uitstekende afvoer van modder en 

steenslag. Afgesloten chroom-molybdeen as-unit met een 

kraag van gewapend staal.

Gewicht: 568 g

€ 84,95

PD-M647

Combineert de efficiëntie van het SPD-systeem met 

het gemak van een platformpedaal. Geïntegreerde 

reflector. Verstelbare in- en uitklikspanning. Een 

afgesloten mechanisme en onderhoudsvriendelĳke 

hoekcontactlagers.

Gewicht: 392 g

€ 89,95

PD-T780

Lichtere vering om makkelĳk in en uit te klikken. 'Pop-up' 

pedaalkooi voor makkelĳker inklikken. Verstelbare in- en 

uitklikspanning. Onderhoudsarme as-unit met afgesloten 

lagers op XT-niveau. 

SM-SH56 (multi-release plaatje) meegeleverd.

Gewicht: 457 g

€ 84,95

PD-T700

'Pop-up'-mechanisme kantelt de binding in een hoek 

van 12,5º voor eenvoudig en snel opstappen. Body en 

kooien van sterk aluminium. Chroom-molybdeen as en 

afgesloten onderhoudsarme lager-unit. Verstelbare in- en 

uitklikspanning.

Gewicht: 567 g

€ 74,95

PD-M545

MAAKT SPD TOEGANKELĲK 
VOOR IEDEREEN

S H I M A N O  C L I C K ' R  –

INZICHTEN

Andere zĳde

Andere zĳde
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ATHLETISCHE PRESTATIES EN OPTIMAAL COMFORT

Pearl Izumi-producten worden zodanig ontwikkeld dat ze prestaties bevorderen. Een doordacht systeem met producten die elke situatie aankunnen, zorgt 

ervoor dat je onder alle weersomstandigheden kunt genieten van een heerlĳke fietstocht. Daarbĳ maakt het niet uit of ze je warm en droog moeten houden 

wanneer de weergoden regen, natte sneeuw of sneeuw op je loslaten, of je koel en droog moeten houden wanneer de temperatuur tot extreme hoogte 

stĳgt...het motto is 'Ride 365'. Pearl Izumi wil mensen graag de mogelĳkheid bieden om elke dag te kunnen fietsen, ongeacht de weersverwachtingen. 

FIETSSCHOENEN VAN 
PEARL IZUMI



R
A

C
E

 S
C
H
O
E
N
E
N

Sluiting in twee richtingen, zoals de P.R.O. Leader. SELECT 1:1 Power Plate: plaat 

met nylon- en composietvezel van SELECT kwaliteit voor lichtgewicht stĳfheid en 

duurzaamheid; Direct-Vent-technologie voor koeling en vochtafvoer. Holle vorm 

voor zeer lage stackhoogte van 7,0 mm, een verbeterde stĳfheid van de plaat en 

anatomische ondersteuning; ingebouwde ondersteuning van de longitudinale 

voetboog voor optimale ondersteuning, kracht en efficiëntie. EVA-schuim en 

rubberen stootrand bĳ de hiel zorgen voor stabiliteit en loopgemak. SELECT 

binnenzool: biedt uitstekende ondersteuning van de longitudinale en transversale 

voetboog. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 260 g / maat 43.

Model: PI15114001

Kleur: Black/Black 027

€ 149,95

RACE RD III

Power Web: een niet-meerekkend weefsel dat zich makkelĳk vormt naar je 

voet, maar zorgt dat je niet losschiet van het pedaal, voor maximale efficiëntie 

bĳ maximale inspanningen. Naadloos bovendeel van 9 mm voelt aan als een 

tweede huid. Past zich op comfortabele wĳze aan jouw unieke voervorm aan om 

knelpunten weg te nemen, en heeft daarnaast een superieur ademend vermogen. 

Sluiting in twee richtingen: biedt een semi-custom pasvorm doordat de sluiting 

vanaf beide kanten gelĳkmatig kan worden aangehaald, voor een gelĳkmatige 

ondersteuning van de voet. Unidirectioneel carbon van Octane-kwaliteit voor 

een vederlichte stĳfheid. Direct-Vent-technologie voor koeling en vochtafvoer. 1:1 

binnenzool-systeem: onafhankelĳke aanpassing voor de linker- en rechtervoetboeg 

en de helling van de voorvoet.

Gewicht: 245 g / maat 43.

Model: PI15314003

Kleuren: Black/White 065 | Red/Black 4GQ

€ 299,95

P.R.O. LEADER II

1:1 ANATOMISCHE SLUITING

volgt de natuurlĳke anatomische vorm van de voet om knelpunten weg te nemen en de druk op de 

wreef te verlichten; heeft tevens een verstelbaar bevestigingsplaatje voor de gesp dat zorgt voor een 

ultieme pasvorm en flexibiliteit.

1:1 POWER PLATE

Constructie met unidirectioneel carbonfiber, voorzien van anatomische, holle vorm die zich vormt naar 

de voet, en een zeer lage stackhoogte voor een perfect contact tussen fietser en fiets.

1:1 BINNENZOOL-TECHNOLOGIE 

Onafhankelĳke aanpassing voor de linker- en rechtervoet, 3 hellingsopties voor de voorvoet voor nog 

meer trapefficiëntie, geoptimaliseerd biomechanische uitlĳning van het pedaalpad.

DIRECT VENT

Direct Vent-technologie in de voorvoet en onder de voet zorgt voor ventilatie rondom de hele voet.

TECHNOLOGIEËN DIE JOUW 
PRESTATIES EN COMFORT 

VERBETEREN

S C H O E N E N

INZICHTEN
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1:1 anatomische sluiting: neemt knelpunten weg en verlicht de 

druk op de wreef. SELECT 1:1 Power Plate: plaat met nylon- en 

composietvezel van SELECT kwaliteit voor lichtgewicht stĳfheid en 

duurzaamheid. Direct-Vent-technologie voor koeling en vochtafvoer. 

Holle vorm voor zeer lage stackhoogte van 7,0 mm, een verbeterde 

stĳfheid van de plaat en anatomische ondersteuning; ingebouwde 

ondersteuning van de longitudinale voetboog voor optimale 

ondersteuning, kracht en efficiëntie. EVA-schuim en rubberen 

stootrand bĳ de hiel zorgen voor stabiliteit en loopgemak. SELECT-

binnenzool biedt uitstekende ondersteuning van de longitudinale en 

transversale voetboog. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 268 g / maat 43.

Model: PI15114004

Kleur: White/True Red 2KA

€ 119,95

1:1 anatomische sluiting: neemt knelpunten weg en 

verlicht de druk op de wreef. SELECT 1:1 Power Plate: 

plaat met nylon- en composietvezel van SELECT kwaliteit 

voor lichtgewicht stĳfheid en duurzaamheid. Direct-Vent-

technologie voor koeling en vochtafvoer. Holle vorm 

voor zeer lage stackhoogte van 7,0 mm. EVA-schuim 

en rubberen stootrand bĳ de hiel zorgen voor stabiliteit 

en loopgemak. SELECT-binnenzool biedt uitstekende 

ondersteuning van de longitudinale en transversale 

voetboog. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 246 g / maat 40.

Model: PI15214005

Kleur: Hot Pink/Black 4GT

€ 119,95

SELECT RD III
SELECT RD III, DAMES

Taps toelopende plaat van carbonfiber over de volle lengte (patent aangevraagd) 

zorgt voor krachtoverdracht terwĳl je fietst en maakt het ook aangenaam om met 

de schoen de wandelen. Volledig gelaagde constructie van het bovendeel maakt de 

schoen licht en ademend. Gepatenteerd 1:1 anatomisch P.R.O.-gespsysteem heeft 

een bandontwerp in een hoek van 25 graden dat de anatomische kromming van 

de voet volgt. Naadloze constructie in het teengebied voor een naadloos comfort 

in de flexzone. Co-gegoten rubberen details op holle TPU-noppen zorgen voor 

grip op een extreem lichte onderkant. EVA-schuim dat ook wordt gebruikt voor 

hardloopschoenen absorbeert schokken, voor comfort wanneer je niet op je fiets zit. 

Inclusief 1:1 binnenzool-systeem met Total Tune-inzetstukken voor topprestaties.

Gewicht: 320 g / maat 43.

Model: PI15313003

Kleur: Black/Black 027

€ 299,95

Taps toelopende plaat van carbonfiber over de volle lengte (patent aangevraagd) 

zorgt voor krachtoverdracht terwĳl je fietst en maakt het ook aangenaam om 

met de schoen de wandelen. Gepatenteerd 1:1 anatomische P.R.O.-gespsluiting 

heeft een bandontwerp in een hoek van 25 graden dat de anatomische kromming 

van de voet volgt. Naadloze constructie in het teengebied voor een naadloos 

comfort in de flexzone. Co-gegoten rubberen details op holle TPU-noppen zorgen 

voor grip op een extreem lichte onderkant. EVA-schuim dat ook wordt gebruikt 

voor hardloopschoenen absorbeert schokken, voor comfort wanneer je niet op 

je fiets zit. Inclusief 1:1 binnenzool-systeem met Total Tune-inzetstukken voor 

topprestaties.

Gewicht: 325 g / maat 40.

Model: PI15113009

Kleur: Black/Black 027

€ 249,95

X PROJECT 1.O X PROJECT 2.O

X PROJECT  Perfect voor mountainbikers en veldrĳders
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Sluiting in twee richtingen, zoals de P.R.O. Leader. SELECT 1:1 Power 

Plate: plaat met nylon- en composietvezel van SELECT kwaliteit voor

lichtgewicht stĳfheid en duurzaamheid. Direct-Vent-technologie 

voor koeling en vochtafvoer. Holle vorm voor zeer lage stackhoogte 

van 7,0 mm, een verbeterde stĳfheid van de plaat en anatomische 

ondersteuning; ingebouwde ondersteuning van de longitudinale 

voetboog voor optimale ondersteuning, kracht en efficiëntie. EVA-

schuim en rubberen stootrand bĳ de hiel zorgen voor stabiliteit en 

loopgemak. SELECT binnenzool: biedt uitstekende ondersteuning 

van de longitudinale en transversale voetboog. Geschikt voor SPD-

pedalen.

Gewicht: 230 g / maat 40.

Model: PI15214002

Kleur: White/White 223

€ 149,95

RACE RD III, DAMES

BG/ 074
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1:1 anatomisch gespsluitingssysteem zorgt voor minder 

knelpunten en verlicht de druk op de wreef. Laag 

uitgesneden constructie voor een licht gevoel en om de 

schoen snel aan te kunnen trekken. Sneldrogend en sterk 

ademend bovendeel van mesh/kunststof biedt comfort en 

een goede ventilatie. Middenzool met EVA-schuim dat ook 

wordt gebruikt voor hardloopschoenen, voor demping en 

comfort wanneer je niet op je fiets zit. Genopte buitenzool 

van carbonrubber voor superieure grip en duurzaamheid. 

Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 405 g / maat 43.

Model: PI15114003

Kleur: Black/Black 027

€ 139,95

Geïntegreerde veterafdekking voorkomt dat je veters je aandrĳfsysteem 

hinderen. Sneldrogend en sterk ademend bovendeel van mesh/kunststof 

biedt comfort en een goede ventilatie. Laag uitgesneden constructie 

voor een licht gevoel en om de schoen snel aan te kunnen trekken. X-Alp 

buitenzool/middenzool van EVA met een dubbele dichtheid, met steviger 

EVA tussen het pedaal en de voet voor demping tĳdens het lopen en 

comfort en krachtoverdracht tĳdens het fietsen. Genopte buitenzool van 

carbonrubber voor superieure grip en duurzaamheid. 1:1 technologie 

met energieschuim in de crash pad op de hiel voor ultieme demping 

tĳdens het lopen. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 380 g / maat 43.

Model: PI15113002

Kleur: Black/Shadow Grey 2FJ

€ 119,95

Geïntegreerde veterafdekking voorkomt dat je veters je aandrĳfsysteem 

hinderen. Sneldrogend en sterk ademend bovendeel van mesh/kunststof 

biedt comfort en een goede ventilatie. Laag uitgesneden constructie 

voor een licht gevoel en om de schoen snel aan te kunnen trekken. X-Alp 

buitenzool/middenzool van EVA met een dubbele dichtheid, met steviger 

EVA tussen het pedaal en de voet voor demping tĳdens het lopen en 

comfort en krachtoverdracht tĳdens het fietsen. Genopte buitenzool van 

carbonrubber voor superieure grip en duurzaamheid. 1:1 technologie 

met energieschuim in de crash pad op de hiel voor ultieme demping 

tĳdens het lopen. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 330 g / maat 40.

Model: PI15213002

Kleur: Shadow Grey/Black 2IP

€ 119,95

X-ALP ENDURO IV X-ALP SEEK V
X-ALP SEEK V, DAMES

Taps toelopende plaat van composiet over de volle lengte (patent aangevraagd) 

zorgt voor krachtoverdracht terwĳl je fietst en maakt het ook aangenaam om met 

de schoen de wandelen. Gepatenteerd 1:1 anatomische P.R.O.-gespsluiting heeft 

een bandontwerp in een hoek van 25 graden dat de anatomische kromming van 

de voet volgt. Naadloze constructie in het teengebied voor een naadloos comfort 

in de flexzone. Co-gegoten rubberen details op holle TPU-noppen zorgen voor 

grip op een extreem lichte onderkant. EVA-schuim dat ook wordt gebruikt voor 

hardloopschoenen absorbeert schokken, voor comfort wanneer je niet op je fiets zit.

Gewicht: 330 g / maat 43.

Model: PI15113010

Kleur: Black/Black 027

€ 219,95

Taps toelopende plaat van composiet over de volle lengte (patent aangevraagd) 

zorgt voor krachtoverdracht terwĳl je fietst en maakt het ook aangenaam om met 

de schoen de wandelen. Gepatenteerd 1:1 anatomische P.R.O.-gespsluiting heeft 

een bandontwerp in een hoek van 25 graden dat de anatomische kromming van 

de voet volgt. Naadloze constructie in het teengebied voor een naadloos comfort 

in de flexzone. Co-gegoten rubberen details op holle TPU-noppen zorgen voor 

grip op een extreem lichte onderkant. EVA-schuim dat ook wordt gebruikt voor 

hardloopschoenen absorbeert schokken, voor comfort wanneer je niet op je fiets zit.

Gewicht: 285 g / maat 40.

Model: PI15213010

Kleur: Black/Black 027

€ 199,95

X PROJECT 3.0
X PROJECT 3.0, DAMES

BG/ 075
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1:1 anatomische TRI-sluiting: neemt knelpunten weg en verlicht de druk op de 

voorvoet. Volledig gevoerd bovendeel van mesh voor een comfortabel gevoel 

wanneer je geen sokken draagt. P.R.O. 1:1 Power Plate: P.R.O.-kwaliteit voor uiterst 

lichte stĳfheid. Direct-Vent technologie voor koeling en vochtafvoer; holle vorm 

voor zeer lage stackhoogte van 7,0 mm, een verbeterde stĳfheid van de plaat en 

anatomische ondersteuning, plus ingebouwde ondersteuning van de longitudinale 

voetboog voor optimale ondersteunng, kracht en efficiëntie. Nu met verwisselbare 

stootrand op de hiel. Binnenzool van EVA met een dubbele dichtheid voor 

superieure ondersteuning.

Gewicht: 270 g / maat 43.

Model: PI15112004

Kleur: Black/Firey Red 4EA

€ 199,95

TRI FLY IV CARBON

1:1 anatomische TRI-sluiting: neemt knelpunten weg en verlicht de druk op 

de wreef. Volledig gevoerd bovendeel van mesh voor een comfortabel gevoel 

wanneer je geen sokken draagt. SELECT 1:1 Power Plate: plaat met nylon- en 

composietvezel van SELECT kwaliteit voor lichtgewicht stĳfheid en duurzaamheid. 

Direct-Vent-technologie voor koeling en vochtafvoer. Holle vorm voor zeer lage 

stackhoogte van 7,0 mm, een verbeterde stĳfheid van de plaat en anatomische 

ondersteuning. EVA-schuim en rubberen stootrand bĳ de hiel zorgen voor stabiliteit 

en loopgemak. SELECT-binnenzool biedt uitstekende ondersteuning van de 

longitudinale en transversale voetboog. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 270 g / maat 43.

Model: PI15112003

Kleur: Black/White 065

€ 119,95

TRI FLY IV

1:1 anatomische TRI-sluiting: neemt knelpunten weg en verlicht de druk op de 

voorvoet. Volledig gevoerd bovendeel van mesh voor een comfortabel gevoel 

wanneer je geen sokken draagt. P.R.O. 1:1 Power Plate: P.R.O.-kwaliteit voor uiterst 

lichte stĳfheid. Direct-Vent technologie voor koeling en vochtafvoer; holle vorm 

voor zeer lage stackhoogte van 7,0 mm, een verbeterde stĳfheid van de plaat en 

anatomische ondersteuning, plus ingebouwde ondersteuning van de longitudinale 

voetboog voor optimale ondersteunng, kracht en efficiëntie. Nu met verwisselbare 

stootrand op de hiel. Binnenzool van EVA met een dubbele dichtheid voor 

superieure ondersteuning.

Gewicht: 245 g / maat 40.

Model: PI15212005

Kleur: Hot Pink/Black 4GT

€ 199,95

TRI FLY IV CARBON, DAMES

1:1 anatomische TRI-sluiting: neemt knelpunten weg en verlicht de druk op 

de wreef. Volledig gevoerd bovendeel van mesh voor een comfortabel gevoel 

wanneer je geen sokken draagt. SELECT 1:1 Power Plate: plaat met nylon- en 

composietvezel van SELECT kwaliteit voor lichtgewicht stĳfheid en duurzaamheid. 

Direct-Vent-technologie voor koeling en vochtafvoer. Holle vorm voor zeer lage 

stackhoogte van 7,0 mm, een verbeterde stĳfheid van de plaat en anatomische 

ondersteuning. EVA-schuim en rubberen stootrand bĳ de hiel zorgen voor stabiliteit 

en loopgemak. SELECT-binnenzool biedt uitstekende ondersteuning van de 

longitudinale en transversale voetboog. Geschikt voor SPD-pedalen.

Gewicht: 245 g / maat 40.

Model: PI15212004

Kleur: White/Black 509

€ 119,95

TRI FLY IV, DAMES

BG/ 076
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Naadloos bovendeel zorgt voor een lichtgewicht, soepele ondersteuningsstructuur die je de 

hele dag door een comfortabel gevoel geeft. Mesh bovendeel met enkel vulstuk zorgt voor een 

maximaal ademend vermogen en vochtafvoer. Sok-achtige constructie van het bovendeel en een 

snel vetersysteem maken bliksemsnelle overgangstĳden mogelĳk. Biomechanisch ontwikkelde 

dynamische en asymmetrische E:Motion-middenzool is voorzien van ons meest minimalistische 

dempingsplatform. 1:1 energieschuim dempt de voorvoet bĳ schokken en geeft energie terug aan 

de loper. Buitenzool combineert hoogwaardig EVA met geblazen rubber in de voorvoet voor een 

verbluffende demping en een comfortabele rit. Dynamische asymmetrische vorm: 1 mm bĳ het 

eerste contact tot 4,5 mm bĳ vol contact. Stackhoogte hiel: 19 mm (inclusief midden- en buitenzool).

Gewicht: 227 g / maat 43.

Model: PI16113008

Kleur: Black/Screaming Yellow 062

€ 119,95

EM TRI N 1

Naadloos bovendeel zorgt voor een lichtgewicht, soepele ondersteuningsstructuur die je de hele 

dag door een comfortabel gevoel geeft wanneer je geen sokken draagt. Mesh bovendeel met 3D 

vulstuk zorgt voor een maximaal ademend vermogen en vochtafvoer. Sok-achtige constructie van het 

bovendeel en een snel vetersysteem maken bliksemsnelle overgangstĳden mogelĳk. Biomechanisch 

ontwikkelde dynamische en asymmetrische E:Motion-middenzool voor een neutrale tot een naar buiten 

gedraaide loophouding. 1:1 energieschuim dempt de voorvoet bĳ schokken en geeft energie terug aan 

de loper. De combinatie van geblazen rubber in de voorvoet en carbonrubber in de crash pad zorgt 

voor een fantastische demping en schuurbestendigheid. Dynamische asymmetrische vorm: 4 mm bĳ 

het eerste contact tot 7,5 mm bĳ vol contact. Stackhoogte hiel: 23 mm (inclusief midden- en buitenzool).

Gewicht: 261 g / maat 43.

Model: PI16113009

Kleur: Black/Blazing Orange 4FL

€ 119,95

EM TRI N 2

Naadloos bovendeel zorgt voor een lichtgewicht, soepele ondersteuningsstructuur die je de 

hele dag door een comfortabel gevoel geeft. Mesh bovendeel met enkel vulstuk zorgt voor een 

maximaal ademend vermogen en vochtafvoer. Sok-achtige constructie van het bovendeel en een 

snel vetersysteem maken bliksemsnelle overgangstĳden mogelĳk. Biomechanisch ontwikkelde 

dynamische en asymmetrische E:Motion-middenzool is voorzien van ons meest minimalistische 

dempingsplatform. 1:1 energieschuim dempt de voorvoet bĳ schokken en geeft energie terug aan 

de loper. Buitenzool combineert hoogwaardig EVA met geblazen rubber in de voorvoet voor een 

verbluffende demping en een comfortabele rit. Dynamische asymmetrische vorm: 1 mm bĳ het 

eerste contact tot 4,5 mm bĳ vol contact. Stackhoogte hiel: 19 mm (inclusief midden- en buitenzool).

Gewicht: 227 g / maat 40.

Model: PI16213008

Kleur: Dazzling Blue/Black 4GB

€ 119,95

EM TRI N 1, DAMES

Naadloos bovendeel zorgt voor een lichtgewicht, soepele ondersteuningsstructuur die je de hele 

dag door een comfortabel gevoel geeft wanneer je geen sokken draagt. Mesh bovendeel met 3D 

vulstuk zorgt voor een maximaal ademend vermogen en vochtafvoer. Sok-achtige constructie van het 

bovendeel en een snel vetersysteem maken bliksemsnelle overgangstĳden mogelĳk. Biomechanisch 

ontwikkelde dynamische en asymmetrische E:Motion-middenzool voor een neutrale tot een naar buiten 

gedraaide loophouding. 1:1 energieschuim dempt de voorvoet bĳ schokken en geeft energie terug aan 

de loper. De combinatie van geblazen rubber in de voorvoet en carbonrubber in de crash pad zorgt 

voor een fantastische demping en schuurbestendigheid. Dynamische asymmetrische vorm: 4 mm bĳ 

het eerste contact tot 7,5 mm bĳ vol contact. Stackhoogte hiel: 23 mm (inclusief midden- en buitenzool).

Gewicht: 261 g / maat 40.

Model: PI16213009

Kleur: Aruba Blue/Berry 4IM

€ 119,95

EM TRI N 2, DAMES

BG/ 077



Fietsen vergt veel fysieke kracht en het vermogen om je aan te passen aan plotselinge veranderingen in je omgeving. Om zo goed mogelĳk te kunnen fietsen, 

heb je een speciaal ontwikkelde en hoogwaardige uitrusting nodig, je bril vormt daarop geen uitzondering. Of je nu tegen de wind in fietst op een wegfiets 

of een MTB single track rĳdt, helder zicht is van levensbelang. En daar komen de brillen van Shimano bĳ kĳken: speciale fietsbrillen die stevig op je gezicht 

blĳven zitten, zelfs wanneer je het ruigste parkoers aflegt. Deze brillen sluiten naadloos aan op je helm en beschermen je ogen tegen zon, wind, stof en 

insecten. En daarbĳ zien ze er ook nog eens fantastisch uit. Verbeter je zicht met de brillen van Shimano: uiterst functionele combinaties van lens en frame, 

ontworpen door en voor serieuze fietsers.

SHIMANO 
FIETSBRILLEN

BEZOEK 

ONS  

ONLINE
shimano-eyewear.com

ONTWORPEN OM TE FIETSEN, ONTWIKKELD OM TE BESCHERMEN
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FOTOCHROMATISCHE LENS

Fotochromatische lensen veranderen van kleur wanneer ze worden blootgesteld aan UV-licht. Wanneer de omgeving donker is, zĳn de lenzen 

zeer licht getint, bĳna geheel transparant. Wanneer het opklaart, krĳgen de lenzen een donkerdere tint. Omdat het niet nodig is om af te 

stappen en lenzen te wisselen, zĳn fotochromatische lenzen handig voor omstandigheden waarin het licht erg veranderlĳk is.

GEPOLARISEERDE LENS

Gepolariseerde lenzen verminderen de schittering en reflecties van diverse voorwerpen, zoals het wegdek, water en glas. Ze zorgen dat je 

duidelĳk zicht hebt en afstanden goed kunt inschatten. Met gepolariseerde lenzen is het ook makkelĳker om te zien wat automobilisten doen 

achter het stuur. Ideaal wanneer je fiets bĳ onbewolkt weer.

SHIMANO METAL FIT DESIGN (S.M.F.D.)

S.M.F.D. (SHIMANO METAL FIT DESIGN) is een technologie waarbĳ Beta-titanium materiaal wordt gebruikt voor de spanning in de bril.  

Beta-titanium wordt gekenmerkt door een hoge verhouding tussen de stĳfheid en elasticiteit, het materiaal is licht van gewicht en roestwerend. 

Een ideaal materiaal voor een bril die past bĳ de talloze vormen van het menselĳk hoofd.

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Shimano Metal Fit 

Design (S.M.F.D.) met beta-titanium plaatje. Lenshoekversteller (16° in totaal). Extra 

comfortabele, verstelbare grote neusstukken. Extra comfortabele verstelbare 

pootuiteinden. Sterke, robuuste en lichtgewicht lens van polycarbonaat. Volledige 

UV400 bescherming. Verwisselbare lens. Speciale anti-condensbehandeling. 

Speciale anti-krasbehandeling. 

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos. 

Afmetingen: 125 x 151 mm

Kleuren: Metallic Blue ECES70RLPHBB/ECES70RLPLBB | Metallic Black 

ECES70RLPHL1/ECES70RLPLL1 | Metallic White ECES70RLPHW3/

ECES70RLPLW3 

€ 149,95

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Extra comfortabele, 

verstelbare grote neusstukken. Geschikt voor RX-clip. Sterke, robuuste en 

lichtgewicht lens van polycarbonaat. Volledige UV400 bescherming. Verwisselbare 

lens. Speciale anti-condensbehandeling. Speciale anti-krasbehandeling.

Inclusief twee sets reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos. 

Afmetingen: 127 x 171 mm

Kleuren: Mat White ECEEQX2PHMW/ECEEQX2PLMW | Metallic White 

ECEEQX2PHW1/ECEEQX2PLW1 | Mat Black ECEEQX2PHML1/

ECEEQX2PLML1 | Shiny Silver Metallic ECEEQX2PHS1/ECEEQX2PLS1 

€ 99,95

S70R-L EQX2

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Extra comfortabele, verstelbare 

grote neusstukken. Extra comfortabele verstelbare pootuiteinden. Ventilatiegat om condens te 

voorkomen. Geschikt voor RX-clip. Sterke, robuuste en lichtgewicht lens van polycarbonaat. 

Volledige UV400 bescherming. Verwisselbare lens. Speciale anti-condensbehandeling. 

Speciale anti-krasbehandeling. Lens uit één stuk voor maximale bescherming en een breder 

zichtveld. Inclusief twee sets reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos.

Afmetingen: 133/160 mm

Kleuren: Metallic Black ECES50RL1 | Metallic White ECES50RW1 |  

Mat White ECES50RMW | Shiny Silver Metallic ECES50RS3 

€ 79,95

S50R

R-serie Geoptimaliseerd voor hoge snelheden op verharde wegen 

BG/ 079



X-serie Hoog beschermingsniveau. Ideaal voor off-road rĳders.

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. 

Extra comfortabele, verstelbare grote neusstukken. Extra 

comfortabele verstelbare pootuiteinden. Geschikt voor 

RX-clip. Volledige UV400 bescherming. Verwisselbare 

lens. Speciale anti-condensbehandeling. Speciale 

anti-krasbehandeling. Lens uit één stuk voor maximale 

bescherming en een breder zichtveld.

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief 

brilzakje en opbergdoos. 

Afmetingen: 121 x 152 mm

Kleuren: Mat Black ECES40RLML1 | Metallic Black 

ECES40RLL1 | Metallic White ECES40RLW1 |  

Shiny Silver Metallic ECES40RLS1 

€ 69,95

S40R

Compact ontwerp voor smalle gezichten. Lichtgewicht, 

sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Extra 

comfortabele, verstelbare neusstukken. Extra 

comfortabele verstelbare pootuiteinden. Geschikt voor 

RX-clip. Volledige UV400 bescherming. Verwisselbare 

lens. Speciale anti-condensbehandeling. Speciale 

anti-krasbehandeling. Lens uit één stuk voor maximale 

bescherming en een breder zichtveld.

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief 

brilzakje en opbergdoos.

Afmetingen: 117 x 152 mm

Kleuren: Metallic Black ECES40RSLL1 | Mat White 

ECES40RSMW | Metallic White ECES40RSLW1 |  

Mat Black ECES40RSML1 

€ 69,95

S40RS

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. 

Extra comfortabele, verstelbare grote neusstukken. 

Geschikt voor RX-clip. Volledige UV400 bescherming. 

Verwisselbare lens. Speciale anti-condensbehandeling. 

Speciale anti-krasbehandeling. 

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief 

brilzakje en opbergdoos.

Afmetingen: 130 x 159 mm

Kleuren: Mat White | Metallic Black ECES20RL1/

ECES20RPHL | Metallic White ECES20RW3/

ECES20RPHW | Shiny Silver Metallic ECES20RS3/

ECES20RPHS | Mat White ECES20RMW/

ECES20RPHMW 

€ 49,95 | Fotochromatisch € 74,95

S20R
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Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Lenshoekversteller 

(16° in totaal). Extra comfortabele, verstelbare grote neusstukken. Extra 

comfortabele verstelbare pootuiteinden. Geschikt voor RX-clip. Sterk, robuust en 

lichtgewicht. Volledige UV400 bescherming. Verwisselbare lens. Speciale anti-

condensbehandeling. Speciale anti-krasbehandeling.

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos. 

Afmetingen: 131 x 172,7 mm

Kleuren: Mat Metallic Blue ECES71XPHEB/ECES71XPLEB  |  

Mat Metallic Black ECES71XPHEL/ECES71XPLEL | Mat Metallic White 

ECES71XPHEW/ECES71XPLEW 

€ 129,95

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal.  Lenshoekversteller 

(16° in totaal). Extra comfortabele, verstelbare grote neusstukken. Extra 

comfortabele verstelbare pootuiteinden. Geschikt voor RX-clip. Volledige UV400 

bescherming. Verwisselbare lens. Speciale anti-condensbehandeling. Speciale 

anti-krasbehandeling.

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos. 

Afmetingen: 132 x 151 mm

Kleuren: Mat Metallic Grey ECES60XPHEG/ECES60XPLEG |  

Mat Black ECES60XPHML1/ECES60XPLML1 | Mat White ECES60XPHMW1/

ECES60XPLMW1 

€ 99,95

S71X S60X

BG/ 080



Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Volledige UV400 

bescherming. Speciale anti-condensbehandeling. Speciale anti-krasbehandeling.

Inclusief brilzakje en opbergdoos. 

Afmetingen: 130 x 156 mm

Kleuren: Brown Stripe ECES21XCG | Metallic Black ECES21XL1 | Mat Black 

ECES21XML1 | Metallic White ECES21XW1 

€ 49,95

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Tweevoudig 

spuitgegoten, hypo-allergene TPE pootuiteinden. Extra comfortabele, verstelbare 

grote neusstukken. Extra comfortabele verstelbare pootuiteinden. Geschikt 

voor RX-clip. Volledige UV400 bescherming. Verwisselbare lens. Speciale anti-

condensbehandeling. Speciale anti-krasbehandeling.

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos.

Afmetingen: 131 x 160 mm

Kleuren: Mat Metallic Blue ECES50XEB | Mat Black ECES50XML |  

Mat White ECES50XMW1 | Mat Black ECES50XMLG 

€ 79,95

De RX-Clip verandert de standaardversies van de S71X, S60X, EQX2, S50X, 

S50R, S40R, S40RS en S20R in een bril op sterkte! Je kunt de RX-Clip dicht op de 

brillenlens bevestigen, waardoor een perfecte pasvorm en perfect zicht  

worden gegarandeerd.

Lichtgewicht, sterk, buigzaam en duurzaam montuur van staaldraad.  

Kan makkelĳk op het metalen neusstuk worden bevestigd.

Geschikt voor de S71X, S60X, EQX2, S50X, S50R, S40R, S40RS en S20R

Inclusief brilzakje en dummy-lenzen.

€ 19,95

Lichtgewicht, sterk en duurzaam Grillamid TR90 materiaal. Extra comfortabele, 

verstelbare grote neusstukken. Sterk, robuust en lichtgewicht. Volledige UV400 

bescherming. Verwisselbare lens. Speciale anti-condensbehandeling.  

Speciale anti-krasbehandeling.

Inclusief één set transparante reservelenzen. Inclusief brilzakje en opbergdoos.

Afmetingen: 128 x 158 mm

Kleuren: Mat Black/Light Green ECES40XMLG | Mat Black/Black ECES40XML1 | 

Metallic White ECES40XW1 | Mat Metallic Grey ECES40XEG 

€ 69,95

S21X

S50X

RX-CLIP

S40X
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Shimano heeft ruim 90 jaar ervaring met de productie van fietsonderdelen en weet daarom als geen ander wat voor uitrusting fietsers willen. Daarom heeft 

Shimano een nieuw assortiment speciale fietsrugzakken ontwikkeld, boordevol innovaties en speciale functies die maar één doel hebben: je rit makkelĳker en 

aangenamer maken. De technici van Shimano hebben vele grondige laboratorium- en praktĳktests uitgevoerd om de kwaliteit te controleren en de ontwerpen te 

verfijnen - net zoals Shimano dat doet voor alle andere onderdelen. Het resultaat is een superieure collectie lichte, ergonomische en goed zittende rugzakken. 

Het maakt niet uit of je een route door de bergen verkent of een stad doorkruist: Shimano heeft altĳd een tas waarmee je in stĳl op pad kunt.

FIETSSPECIFIEKE TASSEN 
VAN SHIMANO

VOOR EEN SOEPELE EN AANGENAME RIT



-TUIG--------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG---------------------------

 R I D E R  F I T R R R R R I DI DI DI DI DI DI DI DI D E RE RE RE RE RE R  F F F F F F I TI TI TI TI TI T R I D E R  F I T R R R R R I DI DI DI DI DI DI DI DI D E RE RE RE RE R  F F F F F F I TI TI TI TI TI T

C
R

O
S

S
 

Waterzak die speciaal is ontworpen voor een agressieve off-road rĳstĳl. 

3D geventileerd rugpand. Bestaat grotendeels uit rekbaar materiaal. Geen losse 

banden. Eenvoudige zĳtoegang. Opbergvak met viltvoering Sleutelhouder. 

Taillevakken van stretchmateriaal. Opbergruimte voor beschermers of jack. 

Treklusjes voor ritsen. Gereedschapsorganizer. Bevestigingslus voor verlichting. 

Apart watercompartiment. Houder voor waterslang.

Inclusief omkeerbaar waterreservoir.

Capaciteit: 2 l, 6 l, 10 l, 15 l

Kleuren: Lightning Blue 02/06/10/15UH0 | Electric Green 02/06/10/15U10 |  

Ash Black/Blue 02/06/10/15U50

2 l € 64,95 | 6 l € 89,95 | 10 l € 99,95 | 15 l € 112,95

Prestatiegerichte rugzak.

3D geventileerd rugpand. Kaartvak. Apart watercompartiment. Houder voor 

waterslang. Helmhouder. Gereedschapsorganizer. Opbergvak met viltvoering 

Opbergruimte voor beschermers of jack. Taillevakken van stretchmateriaal. 

Deelbaar hoofdcompartiment. Bevestigingslus voor verlichting. Treklusjes voor 

ritsen. Duidelĳk zichtbare regenhoes. Voedselvak. Zĳvakken van stretchmateriaal.

Geschikt voor watersystemen.

Capaciteit: 24 l, 32 l

Kleuren: Electric Green 24/32UR0 | Lightning Blue 24/32UH0

Waterreservoir 2 l, 3 l: ESMBGHRL902/03

24 l € 109,95 | 32 l € 119,95

UNZEN HOTAKA
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Heb je er wel eens over nagedacht welke invloed schouderbanden hebben op het fietsen? Shimano wel, daarom wilde het merk 

het traditionele rugzakontwerp verbeteren. Je weet wel, zo'n ontwerp waarbĳ de banden op je borstspieren drukken, samen 

worden geklikt rondom je borstkas en je bewegingsvrĳheid en ademhalingsvermogen beperken. De oplossing hiervoor is het 

Rider Fit Cross Harness. De banden van dit harnas komen samen tussen de borstspieren, zodat je spieren ongehinderd en 

efficiënter hun werk kunnen doen wanneer je klimt en daalt. Omdat er geen heupband is, kun je bovendien meer vanuit je buik 

ademhalen. Het eindresultaat: meer comfort en kracht om je route af te leggen. 

De onderarmen geven naast de middenrug de meeste warmte en transpiratie af tĳdens het sporten. Een standaard rugzak met 

schouderbanden precies onder de armen maakt dit ongemak alleen nog maar groter. Om dit op te lossen zĳn de banden op het 

Rider Fit Cross Harness van Shimano zodanig ontworpen dat ze lager op je torso zitten. Op die manier kan de lucht ongehinderd 

doorstromen, transpireer je minder en zit je comfortabeler op de fiets. Dankzĳ het verstelbare unisex ontwerp heeft het Cross 

Harness een ideale pasvorm voor mannen én vrouwen.

Rider Fit Cross Harness Ideale pasvorm voor mannen én vrouwen
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All-round rugzak.

Gereedschapsorganizer. Opbergvak met viltvoering. Ademend rugdeel. Regenhoes 

(versie van 16 l). Mesh zĳvakken. Bevestigingslus voor verlichting. Reflecterende 

elementen. Voorvak met sleutelhouder. Tailleband voor extra stabiliteit. 

Geschikt voor watersystemen.

Capaciteit: 12 l, 16 l

Kleuren: Ash Black 12/16U50 | Lightning Blue 12/16UH0

Waterreservoir 2 l, 3 l: ESMBGHRL902/03

12 l € 64,95 | 16 l € 74,95 

ROKKO

Koerierstas.

Snel verstelbaar systeem. Luxueus organizerpaneel. Opbergvak met sleutelhouder. 

Gevoerd laptopcompartiment. Ademend rugdeel. Versterkte onderzĳde.  

Mesh zĳvakken. Bevestigingslus voor verlichting. Reflecterende elementen. 

Afneembare band. 

Capaciteit: 25 l, 35 l

Kleuren: Lightnigh Blue 25/35UH0 | Ash Black 25/35U50

25 l € 99,95 | 35 l € 109,95 

OSAKA

Ruime, slimme forenzentas. 

Luxueus organizerpaneel. Smartphonevak. Regenhoes. Fietssleutelvak. Gevoerd 

laptopcompartiment. Ademend rugdeel. Compressiestructuur. Organizervak aan 

de voorkant. Gesloten zĳvakken (versie van 30 l). Bevestigingslus voor verlichting. 

Reflecterende elementen. Bevestiging voor beugelslot/helm. Afneembare 

tailleband. Met vilt gevoerd mediaspelervak. Luxueuze handgreep. 

Capaciteit: 20 l, 30 l

Kleuren:  Lightning Blue 20/30UH0 | Ash Black/Blue 20/30U50

20 l € 94,95 | 30 l € 109,95 

De omkeerbare waterreservoirs kunnen binnenstebuiten worden gedraaid, zodat 

je ze makkelĳk kunt reinigen en drogen. Verder zĳn ze uitgerust met een eenvoudig 

maar effectief Slide-Seal sluitsysteem. Om schimmel te voorkomen bevatten het 

reservoir, de slang en het bĳtventiel bovendien BPA-vrĳ TPU materiaal.  

Het Surge-bĳtventiel heeft een hoek van 45 graden en is ontworpen om makkelĳk 

te kunnen drinken terwĳl je onderweg bent.

Capaciteit: 2 l ESMBGHRL902 | 3 l ESMBGHRL903

2 l € 29,95 | 3 l € 33,95 

TSUKUNIST OMKEERBAAR WATERRESERVOIR
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PAST ALS EEN TWEEDE HUID

Wettenschappelĳke inzichten, aangeboden door Shimano. Sinds de oprichting van Shimano 90 jaar geleden, heeft het bedrĳf zich meer dan bewezen op het 

gebied van technologiesche innovatie. Dankzĳ de geavanceerde materialen en verfijnde ontwerpmethoden bieden de fietsonderdelen van Shimano onder 

zelfs de zwaarste omstandigheden ondersteuning voor optimale fietsprestaties. Bĳ de ontwikkeling van de hypermoderne fietskleding hanteert Shimano 

precies dezelfde op de fietser gerichte benadering. Al vele jaren lang ontwikkelt het merk uitgebreid op de weg geteste kleding, die past als een tweede huid 

en toch de allerbeste bescherming tegen de elementen biedt. Warm, koud, nat of droog: met de fietskleding van Shimano blĳf je comfortabel in het zadel 

zitten en kun je net dat beetje extra geven.

FIETSKLEDING  
VAN SHIMANO

BEZOEK 

ONS 

ONLINE
shimano-cyclingwear.com



DE EXPLORER FIETSBROEK IS GERICHT 

OP RECREATIEVE FIETSERS EN IS DE 

PERFECTE KEUZE VOOR IEDEREEN DIE NIET 

VAN LYCRA HOUDT. DANKZĲ DE VOOR-, 

ACHTER- EN OPBERGZAKKEN HEB JE 

MEER DAN VOLDOENDE OPBERGRUIMTE. 

HET COMFORT WORDT BOVENDIEN 

GEWAARBORGD DOOR HET MATERIAAL 

DAT IN VIER RICHTINGEN REKBAAR IS EN 

DE UITNEEMBARE BINNENBROEK.
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Waterdichte Dryshield technologie. Afneembare, 

verstelbare capuchon. Verstelbare omslagen met 

elastische inwendige omslagen. Zakken over de volle 

breedte. Rugventilatie. Verstelbare achterflap. 360° 

reflectie. Inwendig mesh vak.

Kleuren: Electric Green CW-RATS-MS11MR | Lightning 

Blue CW-RATS-MS11MH | Black CW-RATS-MS11ML 

€ 159,95

Waterafstotende coating. Afneembare mouwen. 

Opvouwbaar. Zakken over de volle breedte. Napoleonzak. 

Verstelbare omslagen. 360° reflectie. Lengte verstelling.

Kleuren: Lightning Blue CW-JATS-MS12MH | Electric 

Green CW-JATS-MS12MR | Black CW-JATS-MS12ML 

€ 119,95

Uitneembare voering met Wicktex technologie. In vier 

richtingen rekbaar materiaal. Twee diagonale zakken. Eén 

opbergzak op het rechterbeen. Eén achterzak. Riemlusjes. 

360° reflectie. Prestatiegerichte zeem.

Kleuren: Electric Green CW-PATS-MS12MR | Black  

CW-PATS-MS12ML | Charcoal CW-PATS-MS12MQ 

€ 119,95

Warmteventilatiesysteem. Wicktex materiaal. Brillenlus 

en afveegdoekje. Siliconen gripdetails op de schouders. 

Makkelĳk toegankelĳke achterzakken en één kleine veilige 

zĳzak met ritssluiting. 360° reflectie. Volledige rits voor 

extra warmteregeling.

Kleuren: Electric Green CW-JSTS-MS21MR | Amber 

Orange CW-JSTS-MS21ME | Black CW-JSTS-MS21ML 

| Lightning Blue CW-JSTS-MS21MH 

€ 74,95

STORM JACK HYBRIDE JACK

EXPLORER FIETSBROEK

EXPLORER SHIRT

VERSCHILLENDE SOORTEN 
FIETSERS, VERSCHILLENDE 

SOORTEN PASVORMEN

F I E T S K L E D I N G  –

INZICHTEN

TIGHT FIT
Kleding met het de Tight Fit pasvorm is ontworpen om optimale prestaties te bevorderen. Deze kleding 

heeft een driedimensionale samenstelling die zorgt voor een optimale aerodynamische werking.

SLIM FIT
Slim Fit is ontworpen om een perfecte combinatie van prestaties en comfort te bieden. Slim Fit kleding 

biedt steun wanneer je die nodig hebt, maar hindert je verder niet in je bewegingsvrĳheid.

COMFORT FIT
Comfort Fit is ontworpen met het oog op plezier en comfort voor sportief ingestelde fietsers. Deze 

pasvorm omsluit je lichaam zonder te strak of te ruim te zitten.

TOUR FIT
Tour Fit kleding is speciaal ontwikkeld om je een optimaal comfort en absolute bewegingsvrĳheid te 

bieden tĳdens ritten in allerlei verschillende omstandigheden.
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Warmteventilatiesysteem. Wicktex materiaal. Brillenlus en 

afveegdoekje. Grote achterzak met ritssluiting. 360° reflectie.  

Rits over de halve lengte voor extra warmteregeling.

Kleuren: Lightning Blue CW-JSTS-MS41MH | Black  

CW-JSTS-MS41ML | Electric Green CW-JSTS-MS41MR | 

Amber Orange CW-JSTS-MS41ME 

€ 64,95

TOURINGSHIRT 

Uitneembare voering met Wicktex technologie. 

In twee richtingen rekbaar materiaal. 

Afneembare pĳpen. Twee diagonale zakken. 

Eén achterzak. Riemlusjes. Klittenband 

versteller. 360° reflectie. Prestatiegerichte zeem.

Kleuren: Black CW-PATS-MS16ML |  

Charcoal CW-PATS-MS16MQ 

€ 114,95

AFRITSBARE 
TOURINGBROEK

Warmteventilatiesysteem. Wicktex materiaal. Brillenlus en 

afveegdoekje. Verborgen achterzak. 360°reflecterend. Rits 

over een derde van de lengte voor extra warmteregeling.

Kleuren: Lightning Blue CW-JSTS-MS31MH | Amber 

Orange CW-JSTS-MS31ME | Electric Green  

CW-JSTS-MS31MR | Black CW-JSTS-MS31ML 

€ 69,95

POLOSHIRT

Uitneembare voering met Wicktex 

technologie. In twee richtingen rekbaar 

materiaal. Twee diagonale zakken. Eén 

achterzak. Riemlusjes. 360° reflectie. 

Prestatiegerichte zeem.

Kleuren: Black CW-PATS-MS22ML | 

Charcoal CW-PATS-MS22MQ |  

Electric Green CW-PATS-MS22MR 

€ 89,95

FIETSBROEK, TOURING

Warmteventilatiesysteem. Wicktex materiaal. Brillenlus 

en afveegdoekje. Napoleonzak. Veilige zĳzak met halve 

ritssluiting aan de achterkant (voor telefoon). 360° reflectie. 

Kleuren: Grey CW-JSTS-MS11MK | Lightning Blue  

CW-JSTS-MS11MH | Light Grey CW-JSTS-MS11MP 

€ 79,95

SHIRT MET KNOOPSLUITING

Uitneembare voering met Wicktex 

technologie. In twee richtingen 

rekbaar materiaal. Twee diagonale 

zakken. Eén achterzak. Riemlusjes. 

Klittenband versteller. 360° reflectie. 

Prestatiegerichte zeem.

Kleuren: Black CW-PATS-MS14ML | 

Charcoal CW-PATS-MS14MQ 

€ 99,95

DRIEKWART TOURINGBROEK

Wicktex technologie. Dikkere, 

comfortabele zeem.  

Prestatiegerichte zeem.

Kleur: Black CW-PATS-MS18ML 

€ 49,95

BINNENBROEK, HEREN
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Uitneembare voering met Wicktex 

technologie. In twee richtingen 

rekbaar materiaal. Afneembare pĳpen. 

Twee diagonale zakken. Riemlusjes. 

Klittenband versteller. 360° reflectie. 

Prestatiegerichte zeem voor dames.

Kleuren: Black CW-PATS-MS16WL | 

Charcoal CW-PATS-MS16WQ 

€ 114,95

AFRITSBARE 
TOERINGBROEK, DAMES

Uitneembare voering met Wicktex 

technologie. In twee richtingen rekbaar 

materiaal. Twee diagonale zakken. Eén 

achterzak. Riemlusjes. 360° reflectie. 

Prestatiegerichte zeem voor dames.

Kleuren: Emerald Green CW-PATS-

MS22WG | Black CW-PATS-MS22WL | 

Charcoal CW-PATS-MS22WQ 

€ 89,95

KORTE TOERINGBROEK, 
DAMES

Uitneembare voering met Wicktex 

technologie. In twee richtingen rekbaar 

materiaal. Twee diagonale zakken. Eén 

achterzak. Riemlusjes. 360° reflectie. 

Prestatiegerichte zeem voor dames.

Kleuren: Black CW-PATS-MS14WL | 

Charcoal CW-PATS-MS14WQ 

€ 99,95

DRIEKWART 
TOERINGBROEK, DAMES

Wicktex technologie. Dikkere, 

comfortabele zeem. Prestatiegerichte 

zeem voor dames.

Kleur: Black CW-PATS-MS18WL 

€ 49,95

BINNENBROEK, DAMES

Waterafstotende coating. Afneembare mouwen. 

Opvouwbaar. Zakken over de volle breedte. Napoleonzak. 

Verstelbare omslagen. 360° reflectie. Lengte verstelling.

Kleuren: Emerald Green CW-JATS-MS12WG | Lightning  

Blue CW-JATS-MS12WH | Black CW-JATS-MS12WL 

€ 119,95

HYBRIDE JACK, DAMES

Warmteventilatiesysteem. Wicktex materiaal. Brillenlus en 

afveegdoekje. Grote achterzak met ritssluiting. 360° reflectie. 

Rits over de halve lengte voor extra warmteregeling.

Kleuren: Emerald Green CW-JSTS-MS21WG | Teaberry 

CW-JSTS-MS21WC | Black CW-JSTS-MS21WL 

€ 64,95

TOERINGSHIRT, DAMES

Warmteventilatiesysteem. Wicktex materiaal. Brillenlus en 

afveegdoekje. Verborgen achterzak. 360° reflectie.

Kleuren: Lightning Blue CW-JSTS-MS11WH |  

Black CW-JSTS-MS11WL | Emerald Green  

CW-JSTS-MS11WG 

€ 69,95

POLOSHIRT, DAMES
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Vochtafvoerende stof. Drie achterzakken. 

Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker. UV-

bescherming. Reflecterende elementen 

voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Kleuren: Cobalt Blue CW-JSPS-MS11MT |  

Red CW-JSPS-MS11MD | White/Red 

CW-JSPS-MS11M1 | White/Cobalt Blue 

CW-JSPS-MS11M4

€ 59,95

BEDRUKT SHIRT 
SHIRT MET MOUWEN

360° reflecterend voor een goede 

zichtbaarheid. Compacte, opvouwbare 

structuur. Winddicht en waterbestendig 

materiaal. Brede achterzak. Antislipband 

met elastiek en siliconen op de rug houdt 

de zoom op zĳn plaats.

Kleuren: Cobalt Blue CW-WBPS-

MS11UT | Red CW-WBPS-MS11UD | 

White CW-WBPS-MS11UI | Black/White 

CW-WBPS-MS11U6

€ 79,95

COMPACT WINDBREKER

Vochtafvoerende stof. UPF 50+. Drie 

achterzakken. Reflecterende elementen 

voor een goede zichtbaarheid in het 

donker. Antislipband met elastiek en 

siliconen op de rug houdt de zoom op 

zĳn plaats.

Kleuren: Red CW-JSPS-MS21MD | 

Black CW-JSPS-MS21ML | Yellow 

CW-JSPS-MS21MF | Blue CW-JSPS-

MS21MH | White CW-JSPS-MS21MI

€ 49,95

SHIRT MET KORTE MOUWEN
EN VOLLEDIGE RITS

Platte, brede broeksband voor optimaal 

comfort. Reflecterende elementen voor 

zichtbaarheid in het donker. Ademende 

3D-zeem.

Kleur: Black CW-PAPS-MS14WL

€ 59,95

SHIMANO DRIEKWART 
FIETSBROEK, DAMES

Past bĳ het bedrukte shirt.

Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. Siliconen 

antislipband aan de pĳpen. Ademende 

3D-zeem.

Kleuren: Black CW-PAPS-MS21ML | 

Black/Cobalt Blue CW-PAPS-MS21M7 | 

Black/Red CW-PAPS-MS21M2 |  

Black/White CW-PAPS-MS21M6

€ 74,95

BEDRUKTE FIETSBROEK  
MET BRETELS

360° reflecterend voor een goede 

zichtbaarheid. Compacte, opvouwbare 

structuur. Winddicht en waterbestendig 

materiaal. Brede achterzak. Antislipband 

met elastiek en siliconen op de rug houdt 

de zoom op zĳn plaats.

Kleuren: Red CW-WBPS-MS12UD 

| Cobalt Blue CW-WBPS-MS12UT | 

White CW-WBPS-MS12UI | Black/White 

CW-WBPS-MS12U6

€ 69,95

COMPACT WINDVEST

Anatomisch ontwerp met zes panden. 

Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. Siliconen 

antislipband aan de pĳpen.  

Ademende 3D-zeem. 

Bib Shorts Black CW-PAPS-MS11ML | 

Shorts Black CW-PAPS-MS42ML

short € 54,95 | bibshort € 64,95 

FIETSBROEK MET BRETELS/
FIETSBROEK, SHIMANO

Antislipband met elastiek en siliconen. 

Anatomische pasvorm. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid 

in het donker. Ademende 3D-zeem.

Kleur: Black CW-PAPS-MS12WL

€ 54,95

SHIMANO FIETSBROEK, 
DAMES
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Palm van duurzaam kunstleer biedt een 

uitstekende grip. Palm met PORON®XRD™-

vulling voor een betere pasvorm. Structuur 

die het uittrekken vereenvoudigd. Zacht 

afveegoppervlak met laag profiel op de duim. 

Haak-en-lus manchetsluiting. UPF 50+.

Kleuren: Lightning Blue CW-GLBS-MS31UH 

| Lava Red CW-GLBS-MS31UD | Electric 

Green CW-GLBS-MS31UR | Black CW-

GLBS-MS31UL | Emerald Green CW-GLBS-

MS31UG | Teaberry CW-GLBS-MS31UC

€ 28,95

EXPLORER HANDSCHOEN

Zachte en duurzame palm van Clarino®-

kunstleer. Beschermer thermoplastisch 

rubber op de rug van de hand. Palm met 

siliconendetails voor een uitstekende 

grip. Zacht afveegoppervlak met laag 

profiel op de duim. Siliconen treklipje aan 

de pols. Haak-en-lus manchetsluiting. 

UPF 50+.

Kleuren: White CW-GLBS-MS32MI | 

Lightning Blue CW-GLBS-MS32M5

€ 34,95

FREE RIDE HANDSCHOEN

Palm van duurzaam kunstleer biedt een 

uitstekende grip. Palm met PORON®XRD™-

vulling voor een betere pasvorm. Structuur 

die het uittrekken vereenvoudigd. Zacht 

afveegoppervlak met laag profiel op de duim. 

Haak-en-lus manchetsluiting. UPF 50+.

Kleuren: Electric Green CW-GLBS-MS12UR |  

Lava Red CW-GLBS-MS12UD | Lightning 

Blue CW-GLBS-MS12UH | Black CW-GLBS-

MS12UL | Emerald Green CW-GLBS-MS12UG 

| Teaberry CW-GLBS-MS12UC

€ 29,95

EXPLORER LANGE 
HANDSCHOEN

Zachte en duurzame palm van Clarino®-

kunstleer. Palm met siliconendetails 

voor een uitstekende grip. Zacht 

afveegoppervlak met laag profiel op de 

duim. Siliconen treklipje aan de pols. 

Haak-en-lus manchetsluiting. UPF 50+.

Kleuren: White/Cobalt Blue CW-GLBS-

MS22M4 | Black CW-GLBS-MS22ML

€ 29,95

CLASSIC XC HANDSCHOEN

Palm van Pittards-leer biedt een onovertroffen 

zachtheid en duurzaamheid. Structuur die het uittrekken 

vereenvoudigd. Zacht afveegoppervlak met laag profiel op 

de duim. Ontwerp dat je makkelĳk kunt aantrekken. UPF 

50+. Haak-en-lus manchetsluiting.

Kleuren: Black/Cobalt Blue CW-GLBS-MS41M7 |  

White CW-GLBS-MS41MI | Red CW-GLBS-MS41MD | 

Black CW-GLBS-MS41ML

€ 42,95

ASPHALT HANDSCHOEN

Comfortabele en ademende palm met een basis van 

mesh. Palm met PORON®XRD™-vulling voor een betere 

pasvorm. Structuur die het uittrekken vereenvoudigd. Zacht 

afveegoppervlak met laag profiel op de duim. Haak-en-lus 

manchetsluiting. UPF 50+.

Kleuren: Black/Cobalt Blue CW-GLBS-MS21M7 |  

White CW-GLBS-MS21MI | Red CW-GLBS-MS21MD | 

Black CW-GLBS-MS21ML

€ 29,95

ESCAPE HANDSCHOEN
Palm van Larino-kunstleer is zacht en duurzaam. Palm met 

PORON®XRD™-vulling voor een betere pasvorm. Structuur 

die het uittrekken vereenvoudigd. Zacht afveegoppervlak 

met laag profiel op de duim. Haak-en-lus manchetsluiting. 

UPF 50+. Kleuren: Red CW-GLBS-MS11UD | Black/

Cobalt Blue CW-GLBS-MS11U7 | White CW-GLBS-

MS11UI | Black CW-GLBS-MS11UL | White/Cobalt Blue 

CW-GLBS-MS11U4 | Pink CW-GLBS-MS11UC

€ 29,95

CLASSIC HANDSCHOEN
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Handschoenen van Shimano Ontworpen met het oog op elke rĳstĳl
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Shimano weet dat ook je voeten belangrĳk zĳn tĳdens het fietsen. Daarom hebben zĳ technische fietssokken ontwikkeld met allerlei beproefde 

kenmerken voor op de weg. Een sterk, schuurbestendig weefsel voor de teen en hiel, plus een zacht weefsel aan de bovenkant. Ademende 

panden die zĳn uitgelĳnd met de ventilatiedelen op de fietsschoenen van Shimano. Plus een niet-kreukelend enkelgedeelte dat in een ideale hoek 

blĳft staan om efficiënt te kunnen trappen. Deze sokken werken naadloos in combinatie met je Shimano-schoenen en ondersteunen een soepele 

en aangename rit.

TECHNISCHE SOKKEN 
VAN SHIMANO





Ideale enkelpositie garandeert een 

efficiënte trapbeweging. Speciaal garen 

stimuleert de vochtafvoer. Speciale 

ventilatiekanalen op de zĳkant en bĳ de 

tenen. Lage boord.

Kleuren: Black CW-SCBS-LS24UL | 

White CW-SCBS-LS24UI |  

Blue/White CW-SCBS-LS24U2

€ 19,95

TURBO SOKKEN

Speciaal garen stimuleert de vochtafvoer. 

Schuurbestendige structuur zorgt voor 

een langer gebruik. Mesh ventilatie onder 

de voet. Lage boord.

Kleuren: White CW-SCBS-LS12UI | 

Black CW-SCBS-LS12UL | Blue/White 

CW-SCBS-LS12U2

€ 10,95

LAGE ENKELSOKKEN

Speciaal garen stimuleert de vochtafvoer. 

Schuurbestendige structuur zorgt voor 

een langer gebruik. Mesh ventilatie onder 

de voet. Lange boord.

Kleuren: White CW-SCBS-MS17UI | 

Black CW-SCBS-MS17UL

€ 11,95

LANGE ENKELSOKKEN

Gladde, dunne zeem. Ontwerp met 

gering profiel. Sneldrogend materiaal. 

Ultradunne, comfortabele zeem.

Kleuren: Grey CW-BLBS-LS14MK | 

Black CW-BLBS-LS14ML

€ 29,95

BOXERSHORT

Speciaal garen stimuleert de vochtafvoer. 

Anatomische gebreide constructie voor 

comfort. Standaardboord.

Kleuren: Blue CW-SCBS-LS14UH | 

White CW-SCBS-LS14UI

€ 15,95

PERFORMANCE SOKKEN, 
NORMALE ENKEL

Speciaal garen stimuleert de vochtafvoer. 

Schuurbestendige structuur zorgt voor 

een langer gebruik. Mesh ventilatie onder 

de voet. Standaardboord.

Kleuren: Black CW-SCBS-LS11UL | 

White CW-SCBS-LS11UI | Blue/White 

CW-SCBS-LS11U2

€ 10,95

NORMALE ENKELSOKKEN

Speciaal garen stimuleert de vochtafvoer. 

Schuurbestendige structuur zorgt voor 

een langer gebruik. Mesh ventilatie onder 

de voet. Boord die niet boven de schoen.

Kleuren: Blue/White CW-SCBS-LS13U2 

| White CW-SCBS-LS13UI | Black  

CW-SCBS-LS13UL

€ 8,95

LAGE SOKKEN

Gladde, dunne zeem. Ontwerp met 

gering profiel. Sneldrogend materiaal. 

Ultradunne, comfortabele zeem.

Kleuren: Grey CW-BLBS-LS14WK | 

Black CW-BLBS-LS14WL

€ 29,95

BOXERSHORT, DAMES
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Thermisch materiaal dat zacht aanvoelt. 

Anatomische model met meerdere 

panden. Siliconen antislipband op de 

bovenzoom. Reflecterende elementen 

voor zichtbaarheid in het donker.

Kleur: Black CW-WABS-LS23UL

€ 29,95

THERMISCHE KNIESTUKKEN

UPF 50+. Droog aanvoelende, ademende stof. 

Anatomische model met meerdere panden. 

Naadloos. Siliconen gripmateriaal op de 

bovenzoom. Reflecterende elementen voor 

zichtbaarheid in het donker.

Kleuren: Black CW-WABS-LS12ML |  

White CW-WABS-LS12MI

€ 24,95

ARMSTUKKEN MET  
UV-BESCHERMING

Kan onder de helm worden gedragen. 

UPF 50+.

Kleuren: Red CW-OABS-MS22UD | 

Blue CW-OABS-MS22UH | White  

CW-OABS-MS22UI | Black  

CW-OABS-MS22UL

€ 14,95

BASIC BANDANA

Thermisch materiaal dat zacht aanvoelt. 

Anatomische model met meerdere 

panden. Siliconen antislipband op de 

bovenzoom. Reflecterende elementen 

voor zichtbaarheid in het donker.

Kleur: Black CW-WABS-LS22UL

€ 24,95

THERMISCHEL 
ARMSTUKKEN

Kan onder de helm worden gedragen. 

UPF 50+.

Kleuren: Blue CW-OABS-MS12UH | 

Red CW-OABS-MS12UD |  

White CW-OABS-MS12UI | Black  

CW-OABS-MS12UL

€ 19,95

BEDRUKTE BANDANA

Droog aanvoelende, ademende stof. 

Anatomische model met meerdere 

panden. Naadloos. Siliconen 

gripmateriaal op de bovenzoom. 

Reflecterende elementen voor 

zichtbaarheid in het donker.

Kleur: Black CW-WABS-LS11ML

€ 34,95

BEENSTUKKEN MET 
UV-BESCHERMING

Sneldrogend materiaal. Kan onder de 

helm worden gedragen.  

UV-bescherming.

Kleuren: Yellow CW-OABS-JC03UF | 

Shimano Blue CW-OABS-JC03UH | 

Black CW-OABS-JC03UL

€ 15,95

RACEPET

Thermisch materiaal dat zacht aanvoelt. 

Anatomische model met meerdere 

panden. Siliconen antislipband op de 

bovenzoom. Reflecterende elementen 

voor zichtbaarheid in het donker.

Kleur: Black CW-WABS-LS21UL

€ 37,95

THERMISCHE 
BEENSTUKKEN
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Sommige mensen kunnen drie weken lang door ĳle lucht op de hoogste bergpassen fietsen. Anderen trotseren weer levensgevaarlĳke rotspartĳen alsof het 

niets is, of zwemmen, fietsen en rennen wel 10 uur lang richting de finish. De producten van Pearl Izumi bieden voordelen die de prestaties van zulke mensen 

optimaliseren. Daarbĳ maakt het niet uit of ze je warm en droog moeten houden wanneer de weergoden je niet goedgezind zĳn, of je koel en droog moeten 

houden wanneer de temperatuur tot extreme hoogte stĳgt...ons motto is 'Ride 365'. Pearl Izumi wil mensen graag de mogelĳkheid bieden om elke dag te 

kunnen fietsen, ongeacht de weersverwachtingen.

FIETSKLEDING VAN 
PEARL IZUMI

ELKE DAG OP DE FIETS, WEER OF GEEN WEER
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P.R.O.-serie Voor de meest veeleisende fietsers die met minder geen genoegen nemen

De P.R.O.-serie (Performance & Race Optimized) is met 

behulp van 3D Motion-technologie ontwikkeld voor 

fietsers die qua ontwerp, constructie en vakmanschap 

alleen met het allerbeste genoegen nemen. Door de 

allernieuwste innovaties op het gebied van training, 

een ideale pasvorm en een gedetailleerde constructie te 

combineren met P.R.O.-materiaaltechnologieën, vormt de 

P.R.O.-serie het absolute toppunt van onze ontwerp- en 

prestatiefilosofie.

De ELITE-serie is ontwikkeld om tegemoet te komen aan 

de prestatiegerichte behoeften van fanatieke fietsers. De 

hele serie wordt gekenmerkt door de wereldberoemde 

ergonomische constructie van Pearl Izumi en 

geavanceerde ELITE Transfer-materialen die vocht afvoeren 

voor een optimaal comfort. De ELITE-serie is de bekendste 

fietslijn van Pearl Izumi en zorgt dat fietsers het hele jaar 

door hun grenzen kunnen verleggen.

De SELECT-serie vormt de basis van de Pearl Izumi fietslijn 

en is gericht op een perfecte combinatie van prestaties, 

comfort en pasvorm. De SELECT-serie wordt gekenmerkt 

door sneldrogende SELECT Transfer materialen, moderne 

ontwerpen, makkelijk toegankelijke opbergmogelijkheden, 

verborgen ritsen en gedetailleerd vakmanschap, en is 

ontworpen voor sporters die op zoek zijn naar betaalbare 

sportkleding die hun prestaties bevordert en waar zij dag 

in dag uit op kunnen vertrouwen.

P.R.O. Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® 

zorgt voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. Lasergesneden Direct-Vent-panden zorgen 

voor superieure ventilatie. Anatomische panden voor een 

pasvorm die je prestaties niet in de weg staat. Rits over de 

volle lengte voor ventilatie. Elastische antislipband op de 

rug die de zoom op zĳn plaats houdt. Drie achterzakken 

plus zweetbestendige zak. Structureel element op de rug 

voor ondersteuning van de zakken. Gesublimeerde prints 

op bepaalde panden. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11121401

Kleuren: Black/Still Water 4EG | True Red/Black 3DM | 

Mykonos Blue/Screaming Yellow 4FP

€ 129,95

P.R.O. LEADER SHIRT

P.R.O. Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® 

zorgt voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. P.R.O. Transfer Dry-materiaal zorgt voor 

een optimale vochtafvoer. P.R.O. Transfer met Minerale™ 

Direct-Vent-mesh in het bovendeel van de bretels. 

Anatomisch ontwerp met meerdere panden. Brede 

elastische beenband met siliconen elementen voor meer 

grip. Anatomisch, naadloos P.R.O.1:1-zeemleer. Modern 

gevormd bovendeel van de bretels met opbergvakje voor 

elektronica. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. 9" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11111403

Kleuren: Black/Still Water 4EG | Black/True Red 2FK | 

Black/Mykonos Blue 4EK | Black 021

€ 149,95

P.R.O. LEADER IN-R-COOL FIETSBROEK 
MET BRETELS

Het materiaal van de P.R.O. Barrier Lite zorgt voor een 

lichtgewicht windbescherming en waterdichtheid. Softshell 

Lite-panden voor een betere pasvorm en stretch met 

optimale bescherming tegen wind en water. Rits over de 

volle lengte voor ventilatie, met ritsafdekking. Elastische 

zoom en armsgaten. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker. Lichtgewicht en goed 

opvouwbaar.

Model: PI11131311

Kleur: Black/Black 027

€ 89,95

P.R.O. BARRIER LITE VEST

BG/ 097
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ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van Ice-Fil® zorgt voor een 

uitstekende koeling van de huid. Direct-Vent-panden zorgen voor 

superieure ventilatie. Gesublimeerde prints op bepaalde panden. 

Elastische antislipband op de rug die de zoom op zĳn plaats houdt. 

Rits over de volle lengte voor ventilatie. Drie achterzakken plus 

zweetbestendige veiligheidszak met ritssluiting. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11121301

Kleuren: Black/Stillwater 4EG | Screaming Yellow/Black 429 | 

Mykonos Blue/Black 4EM | True Red/White 3DJ

€ 89,95

ELITE SHIRT

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming tegen de 

zon.®-materiaal van coldblack® zorgt voor optimale koeling en 

reflecterende bescherming tegen de zon. Anatomisch ontwerp 

met meerdere panden. Direct-Vent-panden zorgen voor superieure 

ventilatie. Mesh bovendeel van de bretels biedt een comfortabele 

stabiliteit. Gevouwen ELITE Transfer materiaal aan de beenopening 

is licht rekbaar en voorzien van siliconen voor extra grip. ELITE 3D 

Chamois®. Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid 

in het donker. 9" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11111313

Kleuren: Black/Black 027 | Black/White 065 | Black/Screaming 

Yellow 062 | Black/True Red 2FK

€ 99,95

ELITE IN-R-COOL FIETSBROEK MET BRETELS

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van Ice-Fil® zorgt voor 

een uitstekende koeling van de huid. Direct-Vent-panden 

zorgen voor superieure ventilatie. Elastische antislipband 

op de rug die de zoom op zĳn plaats houdt. Rits over 

de volle lengte voor ventilatie. Drie achterzakken plus 

verborgen zweetbestendige zak. Reflecterende elementen 

voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11121311

Kleuren: True Red/White 3DJ | Black/White 065 | Mykonos 

Blue/White 4EC

€ 69,95

ELITE PERSUIT SHIRT

Nylon/spandex van de allerbeste kwaliteit is zeer 

duurzaam en biedt een aangename compressie. Mesh 

bovendeel van de bretels biedt een comfortabele 

stabiliteit. Anatomisch ontwerp met meerdere panden. Plat 

gestikte naden. ELITE 3D Chamois®. Zonder antislipband. 

Gesublimeerde prints op bepaalde panden. 9" binnenbeen 

(maat medium).

Model: PI0283

Kleuren: Rally Black 4IR | Amplify MYK 4JT | Amplify TR 

4JS | Amplify WH 4JU | Amplofy SH Grey 4JV | Hiway 

MYK 4IT

€ 119,95

ELITE LTD FIETSBROEK MET BRETELS

ELITE Transfer-materiaal zorgt voor een uitstekende 

vochtafvoer. Direct-Vent-panden zorgen voor superieure 

ventilatie. Plat gestikte naden voor extra comfort. Rits 

over de volle lengte voor ventilatie. Elastische antislipband 

op de rug die de zoom op zĳn plaats houdt. Drie 

achterzakken. Reflecterende omzoming voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. Gesublimeerde prints.

Model: PI11121371

Kleuren: Rally Black 4IR | Brush Stroke 4IU | Classique 

4IQ | Hiway 4IT | Keenote 4IS | Victory 4IO

€ 79,95

ELITE LTD SHIRT

Het materiaal van de ELITE Barrier zorgt voor een superieure 

windbescherming en waterdichtheid. Direct-Vent-panden zorgen 

voor superieure ventilatie. Interne tochtflap met ritsafdekking over de 

volle lengte zorgt dat de warmte niet kan ontsnappen. Met één hand 

aantrekbaar elastisch koord bĳ de taille met gelaste, verstevigde 

uitgang. Eén achterzak en twee handzakken om spullen in op te 

bergen. Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid 

in het donker. Dankzĳ de afritsbare mouwen en schouderstukken 

verander je deze jack in een handomdraai in een vest.

Model: PI11131314

Kleuren: Mykonos Blue/Black 4EM | Black/Black 027 | True Red/

Black 3DM | Screaming Yellow/Black 429

€ 129,95

ELITE BARRIER OPVOUWBAAR JACK

BG/ 098
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Het materiaal van de ELITE Barrier zorgt voor een superieure 

windbescherming en waterdichtheid. Direct-Vent-panden zorgen 

voor superieure ventilatie. Contrasterende rits over de volle 

lengte met tochtflap en ritsafdekking zorgt dat warmte niet kan 

ontsnappen. Elastische zoom en armsgaten. Eén 'haak-en-

lus'-zak op de rug. Van voor naar achter toelopende kraag voor 

ergonomisch comfort op de fiets. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11131316

Kleuren: Black 021 |  True Red 3DE | Screaming Yellow 428

€ 79,95

ELITE BARRIER VEST

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om vochtafvoer. Rits over de volle lengte voor 

ventilatie. Elastische antislipband op de rug die de zoom 

op zĳn plaats houdt. Drie achterzakken. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker. 

Gesublimeerde prints op bepaalde panden.

Model: PI11121405

Kleuren: Black 021 | Mykonos Blue 4DI | Screaming Yellow 

428 | True Red 3DE | White 508

€ 59,95

ATTACK SHIRT

Het materiaal van de ELITE Barrier zorgt voor een superieure 

windbescherming en waterdichtheid. Direct-Vent-panden zorgen 

voor superieure ventilatie. Contrasterende rits over de volle lengte 

met tochtflap en ritsafdekking zorgt dat warmte niet kan ontsnappen. 

Voorgevormde mouwzoom met contouren biedt extra warmte. 

Elastische zoom en omslagen. Eén 'haak-en-lus'-zak op de rug. Van voor 

naar achter toelopende kraag voor ergonomisch comfort op de fiets. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11131315

Kleuren: Screaming Yellow 428 | Black 021 | Mykonos Blue 4DI | True 

Red 3DE

€ 89,95

ELITE BARRIER JACK

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend als 

het gaat om vochtafvoer. Direct-Vent-panden zorgen voor 

superieure ventilatie. Anatomisch ontwerp met 8 panden. 

Plat gestikte naden. Siliconen antislipband aan de pĳpen. 

Race 3D Chamois®. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker. 9" binnenbeen (maat 

medium).

Model: PI11111203

Kleuren: Black/White 065 | Black/Black 027

€ 79,95

ATTACK FIETSBROEK MET BRETELS

Het transparante ELITE Barrier materiaal zorgt voor een 

lichtgewicht windbescherming en waterdichtheid. Rits 

over de volle lengte voor ventilatie en tochtflap aan de 

buitenkant om te zorgen dat warmte niet kan ontsnappen. 

Nylon ripstop-kraag voor comfort bĳ contact met de huid. 

Elastische zoom en omslagen.

Model: PI11131336

Kleur: Clear White 3GI

€ 79,95

ELITE BARRIER TRANSPARANTE JACK

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met 8 

panden. Plat gestikte naden. Siliconen antislipband aan de 

pĳpen. Race 3D Chamois®. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker. 9" binnenbeen 

(maat medium).

Model: PI11111202

Kleur: Black/Black 027

€ 69,95

ATTACK FIETSBROEK

BG/ 099
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SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend als 

het gaat om vochtafvoer. Rits van 12" voor ventilatie (maat 

medium). Elastische zoom. Drie achterzakken.

Model: PI0705

Kleuren: Metro 4IY | CO LTD 4JE | Stella Nero 4JB

€ 59,95

SELECT LTD SHIRT

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend als 

het gaat om vochtafvoer. Direct-Vent-panden zorgen voor 

superieure ventilatie. Anatomisch ontwerp met 6 panden. 

Siliconen antislipband aan de pĳpen. Tour 3D Chamois®. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker. 9" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11111206 Kleur: Black 021

€ 59,95

QUEST FIETSBROEK MET BRETELS

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om vochtafvoer. Rits van 10" voor ventilatie 

(maat medium). Elastische zoom. Drie achterzakken. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker. Gesublimeerde prints op bepaalde panden.

Model: PI11121407 Kleuren: True Red 3DE | Black 021 | 

Mykonos Blue 4DI | White 508

€ 49,95

QUEST SHIRT

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om vochtafvoer. Rits van 10" voor ventilatie 

(maat medium). Drie achterzakken. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker. 

Gesublimeerde prints op bepaalde panden.

Model: PI11121408

Kleuren: Mykonos Blue 4DI | Black 021 | White 508

€ 44,95

QUEST SL SHIRT

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met 

6 panden. Siliconen antislipband aan de pĳpen. Tour 3D 

Chamois®. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. 9" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11111205

Kleur: Black 021

€ 49,95

QUEST FIETSBROEK

SELECT Transfer-shirtmateriaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om vochtafvoer. Rits van 10" voor ventilatie 

(maat medium). Elastische zoom. Drie achterzakken 

met verborgen zweetbestendige zak. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker. 

Gesublimeerde prints op bepaalde panden. 

Model: PI11121409

Kleuren: Black 021 | Mykonos Blue 4DI

€ 59,95

QUEST LS SHIRT

PI TRANSFER

Actief vochtafvoerende stoffen houden vocht weg van de huid, waardoor je zelfs bĳ de hoogste 

prestaties geniet van een optimaal comfort.

PI TRANSFER DRY

PI Transfer Dry is een toonaangevende vochtafvoerende stof die sporters koel en droog houdt.

PI TRANSFER IN-R-COOL®

In-R-Cool®-stof zorgt voor een actieve koeling wanneer je zweet. Hierdoor neemt de temperatuur van 

het lichaamsoppervlak tot wel 5% af.

BEHOUD DE PERFECTE 
TEMPERATUUR MET PI 
TRANSFER-MATERIAAL

T E C H N O L O G I S C H E

INZICHTEN

BG/ 100
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SELECT Barrier-materiaal is absoluut toonaangevend als 

het gaat om windbescherming en waterdichtheid. Interne 

tochtflap met ritsafdekking over de volle lengte zorgt 

dat de warmte niet kan ontsnappen. Eén achterzak met 

ritssluiting. Elastische zoom en omslagen. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11131335

Kleuren: Screaming Yellow 428 | Black 428 | True Red 3DE

€ 69,95

SELECT BARRIER JACK

Het 2,5 mm dikke materiaal van de SELECT Barrier WxB 

is absoluut toonaangevend als het gaat om waterdichte, 

ademende bescherming. Waterdichte, volledig getapete 

binnennaden. Rits van15" aan de onderkant van de pĳpen 

met verstelbare stormflap. Elastische zoom en omslagen. 

Reflecterend in alle richtingen.

Model: PI11111037

Kleur: Black 021

€ 149,95

SELECT BARRIER WXB BROEK

SELECT Transfer materiaal is absoluut toonaangevend als 

het gaat om vochtafvoer. Direct-Vent-panden zorgen voor 

superieure ventilatie. Anatomisch ontwerp met 8 panden. 

Plat gestikte naden. Siliconen antislipband aan de pĳpen. 

RACE 3D Chamois®. Mesh bovendeel van de bretels biedt 

een comfortabele stabiliteit. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker. 18" binnenbeen 

(maat medium).

Model: PI11111204

Kleur: Black/Black 027

€ 84,95

ATTACK 3/4 MAILLOT MET BRETELS

SELECT Thermal Fleece-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om warmte en vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met 

meerdere panden. Platte, met een dubbele naald gestikte naden. 

Rits van 8" aan de onderkant van de pĳpen, met ritsafdekking. 

Comfortabele elastische antislipband aan de pĳpen. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11111242

Kleur: Black 021

€ 79,95

SELECT THERMAL MAILLOT

Het 2,5 mm dikke materiaal van de SELECT Barrier WxB is 

absoluut toonaangevend als het gaat om waterdichte, ademende 

bescherming. Waterdichte, volledig getapete binnennaden. 

Waterdichte hoofdrits. Twee zakken om de handen te warmen 

en één achterzak. Asymmetrische omslagen sluiten aan op 

handschoenen om kou en wind buiten te sluiten. Afneembare 

capuchon met regengoot. Met één hand aantrekbaar elastisch 

koord bĳ de taille met gelaste, verstevigde uitgang. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11131008

Kleuren: True Red/Black 3DM | Screaming Yellow/Black 429 | 

Black/Black 027

€ 189,95

SELECT BARRIER WXB JACK

SELECT Thermal Fleece-materiaal is absoluut toonaangevend als het gaat 

om warmte en vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met meerdere panden. 

Platte, met een dubbele naald gestikte naden. Rits van 8" aan de onderkant 

van de pĳpen, met ritsafdekking. Comfortabele elastische antislipband aan 

de pĳpen. 3D Tour Chamois® optimaliseert het fietscomfort. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11111243

Kleur: Black 021

€ 99,95

SELECT THERMAL FIETSMAILLOT

BG/ 101



1:1 ZĲN PRODUCTEN DIE ZĲN AANVOELEN ALS EEN TWEEDE HUID EN DAAR-

MEE EEN PERFECTE HARMONIE TUSSEN LICHAAM EN KLEDING VORMEN.

Krachtoverdracht, uitlĳning en bescherming mogelĳk gemaakt door de wetenschap 

en vele inzichten. Details waardoor je uiteindelĳk beter gaat presteren. Anatomisch 

zeemleer. Ondersteuning in alle richtingen. Anatomische power plates. Naadloze 

pasvorm die de contouren van het lichaam volgt. Comfortabel gevoel als een tweede 

huid. De doordachte plaatsing van een naad om een knelpunt weg te nemen, of 

juist het geheel weglaten van naden… dat alles met het oog op atletische prestaties 

en comfort. Naadloze prestaties en functies die hand in hand gaan, dat is onze 

1:1-interface.

T ECHNOLOG I SCHE

INZICHTEN
1:1 - PRODUCTEN DIE AANVOELEN ALS EEN  

TWEEDE HUID
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P.R.O. Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt voor 

optimale koeling en reflecterende bescherming tegen de zon. 

P.R.O. Transfer Dry-materiaal zorgt voor een optimale vochtafvoer. 

P.R.O. Transfer met Minerale™ Direct-Vent bretels. Minimalistische 

naadconstructie. Siliconen antislipband aan de pĳpen. P.R.O. 

Seamless 3D Chamois® voor dames. Verlengd rugpand voor extra 

gemak. Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker. 8" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211402

Kleur: Black 021

€ 129,95

P.R.O. IN-R-COOL DAMESFIETSBROEK 
MET BRETELS EN VERLENGD RUGPAND

ELITE Transfer Dry-materiaal zorgt voor een uitstekende 

vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met meerdere panden. 

Plat gestikte naden. Zonder antislipband. ELITE 3D 

Chamois®voor dames. 7 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: 0474

Kleuren: Black/Crimson Slash 4HY | New Big IP Black 

Purple Haze 4IA

€ 119,95

ELITE LTD DAMESFIETSBROEK

P.R.O. Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® 

zorgt voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. P.R.O. Transfer Dry-materiaal zorgt voor een 

optimale vochtafvoer. Minimalistische naadconstructie. 

Siliconen antislipband aan de pĳpen. P.R.O. Seamless 3D 

Chamois® voor dames. 8" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211403

Kleur: Black 021

€ 119,95

P.R.O. IN-R-COOL DAMESFIETSBROEK

ELITE Transfer Dry-materiaal zorgt voor een uitstekende 

vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met meerdere panden. 

Plat gestikte naden. Zonder antislipband. ELITE 3D 

Chamois®voor dames. Verlengd rugpand voor extra 

gemak. 7 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211404

Kleuren: Crossline Berry 4HW

€ 129,95

ELITE LTD DAMESFIETSBROEK MET 
BRETELS EN VERLENGD RUGPAND

ELITE Transfer Dry-materiaal zorgt voor een uitstekende 

vochtafvoer. Direct-Vent-panden zorgen voor superieure 

ventilatie. Plat gestikte naden. Rits over de volle lengte 

voor ventilatie. Elastische antislipband op de rug die de 

zoom op zĳn plaats houdt. Drie achterzakken.

Model: 0877

Kleuren: Black/Crimson Shlash 4HY | Black Bulline 4HU | 

Crossline Berry 4HW | New Big IP Black Pur Haze 4HZ

€ 79,95

ELITE LTD DAMESSHIRT

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van Ice-fil® zorgt voor een 

uitstekende koeling van de huid en vochtregulering wanneer 

je transpireert. Rits over de volle lengte voor ventilatie, met 

ritsafdekking. Drie achterzakken, één zweetbestendige zak. 

Elastische antislipband op de rug die de zoom op zĳn plaats 

houdt. Gesublimeerde prints. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11221301

Kleuren: Black/Crimson 4DK | Purple Haze 4CU

€ 74,95

ELITE DAMESSHIRT

Damescollectie van Pearl Izumi Prestaties, comfort en stĳl
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ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. Anatomisch ontwerp met meerdere 

panden. Siliconen antislipband aan de pĳpen. ELITE 3D 

Chamois®voor dames. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker. 7" binnenbeen (maat 

medium).

Model: PI11211408

Kleuren: Black 021 | Black/Crimson 4DK | Black Purple 

Haze 4EH

€ 89,95

ELITE IN-R-COOL DAMESFIETSBROEK

Gestructureerd ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van 

coldblack® zorgt voor optimale koeling en reflecterende 

bescherming tegen de zon. Flatteuze V-vormige 

broeksband voor optimaal comfort. Anatomisch ontwerp 

met meerdere panden. Eén zĳzak. ELITE 3D Chamois®voor 

dames. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. 8" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211410

Kleuren: Black/White 065 | Black 021

€ 89,95

SYMPHONY DAMESFIETSBROEK

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. Anatomisch ontwerp met meerdere 

panden. Siliconen antislipband aan de pĳpen. ELITE 

3D Chamois®voor dames. Verlengd rugpand voor 

extra gemak. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. 8 ¾" binnenbeen (maat 

medium).

Model: PI11211406

Kleur: Black 021

€ 99,95

ELITE DAMESFIETSBROEK MET BRETELS 
EN VERLENGD ACHTERPAND

Gestructureerd ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® 

zorgt voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. Flatteuze V-vormige broeksband voor optimaal 

comfort. Anatomisch ontwerp met meerdere panden. ELITE 3D 

Chamois®voor dames. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker. 19 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211412

Kleur: Black 021

€ 99,95

SYMPHONY DRIEKWARTBROEK VOOR 
DAMES

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van Ice-fil® zorgt voor 

een uitstekende koeling van de huid en vochtregulering 

wanneer je transpireert. Twee achterzakken. Verstelbare 

voering voor ondersteuning aan de binnenkant. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker.

Model: PI11221405

Kleuren: Berry 2BA | Black 021 | Blackberry 3ZW

€ 59,95

SYMPHONY DAMESTOP

Het materiaal van de ELITE Barrier zorgt voor een superieure 

windbescherming en waterdichtheid. Direct-Vent-panden zorgen 

voor superieure ventilatie. Interne tochtflap met ritsafdekking 

over de volle lengte zorgt dat warmte niet kan ontsnappen. Met 

één hand aantrekbaar elastisch koord bĳ de taille met gelaste, 

verstevigde uitgang. Eén achterzak met ritssluiting. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11231301

Kleur: Purple Haze 4CU

€ 64,95

ELITE BARRIER DAMESVEST
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Het materiaal van de ELITE Barrier zorgt voor een 

superieure windbescherming en waterdichtheid. Direct-

Vent-achterpand zorgt voor superieure ventilatie. Interne 

tochtflap met ritsafdekking over de volle lengte zorgt dat 

warmte niet kan ontsnappen. Met 'Haak-en-lus' sluiting 

verstelbaar aan de pols. Met één hand aantrekbaar 

elastisch koord bĳ de taille met gelaste, verstevigde 

uitgang. Eén achterzak met ritssluiting. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11231302

Kleur: Black 021 | Purple Haze 4CU

€ 79,95

ELITE BARRIER DAMESJACK

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Rits over 

de volle lengte voor ventilatie. Twee achterzakken. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker.

Model: PI11221406

Kleuren: Crimson 4CQ | Black 021 | Blackberry 3ZW

€ 44,95

SELECT DAMESSHIRT

ELITE Softshell Lite-materiaal zorgt voor een superieure 

wind- en waterbescherming. Direct-Vent-panden 

zorgen voor superieure ventilatie. Interne tochtflap met 

ritsafdekking over de volle lengte zorgt dat de warmte niet 

kan ontsnappen.

Model: PI11231316

Kleuren: Blackberry 3ZW | Black 021

€ 119,95

ELITE AERO DAMESJACK

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Rits over 

de volle lengte voor ventilatie. Twee achterzakken. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker. Gesublimeerde prints.

Model: PI11221413

Kleuren: Black/White 065 | Purple Haze 4CU

€ 49,95

SELECT DAMESSHIRT MET PRINT

Het materiaal van de ELITE Barrier zorgt voor een superieure 

windbescherming en waterdichtheid. Direct-Vent-panden zorgen 

voor superieure ventilatie. Interne tochtflap met ritsafdekking over de 

volle lengte zorgt dat warmte niet kan ontsnappen. Met 'Haak-en-lus' 

sluiting verstelbaar aan de pols. Met één hand aantrekbaar elastisch 

koord bĳ de taille met gelaste, verstevigde uitgang. Eén achterzak en 

twee handzakken. Geïntegreerde mouwconstructie uit één stuk voor 

een groot gebruiks- en opberggemak. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI11231303

Kleuren: Screaming Yellow 428 | Black 021 | White 508

€ 119,95

ELITE BARRIER OPVOUWBAAR 
DAMESJACK

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend als het 

gaat om compressie en vochtafvoer. Anatomisch ontwerp met 

6 panden. Flatteuze brede broeksband voor optimaal comfort. 

Siliconen antislipband aan de pĳpen. Tour 3D Chamois® voor dames. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker. 

5 ½" binnenbeen (maat medium). Model: PI11211314

Kleuren: Black/Crimson 4DK | Black/White 065 | Black Solid 3GJ | 

Black/Blackberry 4BC | Black/Berry 4BG

€ 49,95

SUGAR DAMESFIETSBROEK
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SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Rits over 

de volle lengte voor ventilatie. Twee achterzakken. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker. Gesublimeerde prints.

Model: PI11221409

Kleuren: Blackberry 3ZW | Crimson 4CQ

€ 44,95

SELECT SLDAMESSHIRT MET PRINT

SELECT Transfer Dry-materiaal is 

absoluut toonaangevend als het gaat om 

compressie en vochtafvoer. Flatteuze 

brede broeksband. Anatomisch ontwerp 

met 8 panden. Siliconen antislipband 

aan de pĳpen. Race 3D Chamois® voor 

dames. Reflecterende elementen. 7 ½" 

binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211208

Kleur: Black/Black 027

€ 64,95

ATTACK DAMESFIETSBROEK

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Flatteuze 

brede broeksband voor optimaal comfort. Anatomisch 

ontwerp met 6 panden. Siliconen antislipband aan de 

pĳpen. Tour 3D Chamois® voor dames. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker. 17" 

binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211304

Kleuren: Black/White 065 | Black Solid 3GJ

€ 54,95

SUGAR DRIEKWART-FIETSMAILLOTVOOR 
DAMES

SELECT Transfer Dry-materiaal is 

absoluut toonaangevend als het gaat om 

compressie en vochtafvoer. Flatteuze 

brede broeksband. Anatomisch ontwerp 

met 6 panden. Siliconen antislipband 

aan de pĳpen. Race 3D Chamois® voor 

dames. Reflecterende elementen. 8 ½" 

binnenbeen (maat medium).

Model: PI11211207

Kleur: Black/Black 027

€ 49,95

QUEST DAMESFIETSBROEK

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Rits over 

de volle lengte voor ventilatie, met ritsafdekking. Twee 

achterzakken. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker.

Model: Black PI11221415

Kleuren: Purple Haze 4CU | Black 021

€ 44,95

SUGAR DAMESSHIRT

SELECT Transfer Dry-materiaal is 

absoluut toonaangevend als het gaat om 

compressie en vochtafvoer. Eén zĳzak. 

Licht gevoerd zeemleer voor comfort op 

de fiets. 7 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: PI0281

Kleur: Black 021

€ 44,95

SELECT Transfer Dry-materiaal is 

absoluut toonaangevend als het gaat 

om compressie en vochtafvoer. Licht 

gevoerd zeemleer voor comfort op de 

fiets. 5 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: PI0256

Kleur: Black/Black 027

€ 34,95

MTB FIETSBROEK JRQUEST FIETSBROEK JR
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Transfer Dry materiaal van S.Café™ zorgt voor een 

optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. Direct-

Vent-panden zorgen voor superieure ventilatie. Gelaste 

Direct-Vent panden zorgen voor superieure ventilatie. Rits 

over de volle lengte voor ventilatie, met ritsafdekking. Eén 

achterzak met ritssluiting.

Model: PI21121303

Kleur: Black/Screaming Yellow 2FJ

€ 89,95

X-ALP SHIRT

Transfer Dry-materiaal zorgt voor een optimale 

vochtafvoer, is rekbaar en voelt heerlĳk aan. Voorsluiting 

met drukkers en rits. Verstelbare broeksband aan de 

binnenkant. Twee handzakken. Eén zĳzak met ritssluiting. 

Uitneembare voering met TOUR 3D Chamois®. 14" 

binnenbeen (maat medium).

Model: PI21111303

Kleur: Mykonos Blue/Black 4EM | Black 021

€ 129,95

MTB KING FIETSBROEK

Softshell Lite van Minerale™ heeft een optimale stretch. Direct-

Vent panden bĳ de oksels zorgen voor superieure ventilatie. Interne 

tochtflap met ritsafdekking over de volle lengte zorgt dat warmte niet 

kan ontsnappen. Gelaste borstzak met ritssluiting. Eén achterzak met 

ritssluiting die tevens fungeert als opbergzak die aan de fiets kan worden 

bevestigd. Lange mouwen met rits kunnen makkelĳk worden opgerold. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI21131301

Kleur: Black 021

€ 159,95

X-ALP JACK

Transfer Dry-materiaal zorgt voor een optimale vochtafvoer 

en voelt heerlĳk aan. Half zwevende voering is aan de 

achterkant van de taille aan de buitenlaag bevestigd. 

Voorsluiting met drukker en rits; taille verstelbaar aan de 

achterkant. Eén voorzak met ritssluiting. Vaste voering met 

3D Tour Chamois. 

Model: PI11111306

Kleur: Black 021

€ 99,95

CANYON FIETSBROEK

Transfer Dry materiaal van S.Café™ zorgt voor een 

optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. Direct-

Vent-panden zorgen voor superieure ventilatie. Rits over 

de volle lengte voor ventilatie, met ritsafdekking. Elastische 

antislipband op de rug die de zoom op zĳn plaats houdt. 

Eén achterzak met ritssluiting.

Model: PI21121302

Kleur: Blazing Orange/Mykonos 4KK

€ 79,95

MTB KING SHIRT

Voering van hetzelfde rekbaar mesh dat ook wordt gebruik 

in onze hoogwaardige Veer-fietsbroek. MTB 3D Chamois® 

van Minerale™ zorgt voor een optimale vochtafvoer, 

droogtĳd en geurbestendigheid. Elastische beenopeningen 

zonder antislipband. Strategische plaatsing van de naden 

biedt een optimaal comfort zonder de huid

te schuren.

Model: PI11111320

Kleur: Black 021

€ 44,95

BINNENSHORT
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Transfer Dry materiaal van S.Café™ zorgt voor een 

optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. Direct-

Vent-panden zorgen voor superieure ventilatie. Gelaste 

Direct-Vent panden zorgen voor superieure ventilatie. 

Rits over de volle lengte voor ventilatie, met ritsafdekking. 

Elastische antislipband op de rug die de zoom op zĳn 

plaats houdt. Eén achterzak met ritssluiting.

Model: PI21221301

Kleur: Black/Screaming Yellow 062

€ 79,95

X-ALP DAMESSHIRT

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon.ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal bevat 

Lycra® Sport, dat helpt het originele compressieniveau van 

kleding te behouden. Strategisch geplaatst ELITE Transfer 

Aero-materiaal voor superieure aërodynamica. Smalle 

stikselconstructie voor een comfortabel gevoel als een 

tweede huid. Rits van 10" voor ventilatie. Twee gemakkelĳk 

toegankelĳke envelopzakken op de rug.

Model: PI13121301

Kleuren: Black/Black Turnout 3WE

€ 69,95

ELITE IN-R-COOL TRIATLONSINGLET

Softshell Lite van Minerale™ heeft een optimale stretch. Direct-

Vent panden bĳ de oksels zorgen voor superieure ventilatie. Interne 

tochtflap met ritsafdekking over de volle lengte zorgt dat warmte niet 

kan ontsnappen. Gelaste borstzak met ritssluiting. Eén achterzak met 

ritssluiting die tevens fungeert als opbergzak die aan de fiets kan worden 

bevestigd. Lange mouwen met rits kunnen makkelĳk worden opgerold. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI21231305

Kleur: Cherry Tomato/White 3VO

€ 159,95

W X-ALP DAMESJACK

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt voor 

optimale koeling en reflecterende bescherming tegen de zon.

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal bevat Lycra® Sport, dat helpt 

het originele compressieniveau van kleding te behouden. ELITE 

Transfer Aero-materiaal is op strategische wĳze geplaats voor 

een superieure aërodynamica. Smalle stikselconstructie voor 

een comfortabel gevoel als een tweede huid. Rits van 10" voor 

ventilatie. Zachte, elastische antislipband van siliconen aan de 

pĳpen. Twee gemakkelĳk toegankelĳke envelopzakken op de rug. 

Sneldrogend TRI-zeemleer. 9 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: PI13111301

Kleur: Black/Black Turnout 3WE

€ 119,95

ELITE IN-R-COOL TRIATLONPAK

Transfer Dry-materiaal zorgt voor een optimale 

vochtafvoer, is rekbaar en voelt heerlĳk aan. Aan de 

zĳkant verstelbare broeksband. Eén zĳzak met ritssluiting. 

Twee voorzakken/luchtopeningen met rits. Uitneembare 

voering met ELITE 3D Chamois®. 10,5" binnenbeen (maat 

medium).

Model: PI21211301

Kleur: Black/Screaming Yellow 062

€ 139,95

X-ALP DAMESFIETSBROEK

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt voor 

optimale koeling en reflecterende bescherming tegen de zon. 

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal bevat Lycra® Sport, dat 

helpt het originele compressieniveau van kleding te behouden. 

Smalle stikselconstructie voor een comfortabel gevoel als een 

tweede huid. Zachte, elastische antislipband van siliconen aan 

de pĳpen. Rekbaar trekkoord voor een superieur comfort en een 

uitstekende pasvorm. Eén makkelĳk toegankelĳke envelopzak op 

de rug. Sneldrogend TRI-zeemleer. 8" binnenbeen (maat medium)

Model: PI13111302

Kleur: Black 021

€ 74,95

ELITE IN-R-COOL TRIATLONFIETSBROEK
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ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt voor 

optimale koeling en reflecterende bescherming tegen de zon. 1:1 Gel 

Flask Pocketing System zet kleding vast in een anatomische positie 

die zich perfect naar je lichaam vormt terwĳl je in beweging bent 

(patent aangevraagd). Smalle stikselconstructie voor een comfortabel 

gevoel als een tweede huid. Zachte, elastische antislipband van 

siliconen aan de pĳpen. Rekbaar trekkoord voor een superieur comfort 

en een uitstekende pasvorm. Eén makkelĳk toegankelĳke envelopzak 

op de rug. Sneldrogend TRI-zeemleer. 10" binnenbeen (maat medium).

Model: PI13111303 Kleur: Black 021

€ 74,95

ELITE IN-R-COOL  LANG 
TRIATLONFIETSBROEK

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Direct-Vent-

panden zorgen voor superieure ventilatie. Plat gestikte 

naden zĳn zeer goed bestand tegen schuren. Rits van 

12" voor ventilatie. Zachte, elastische antislipband van 

siliconen aan de pĳpen. Eén makkelĳk toegankelĳke 

envelopzak. Sneldrogend TRI-zeemleer van fleece. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker. 8 ½" binnenbeen (maat medium).

Model: PI13111405

Kleuren: Black/White 065 | Black/Firey Red 4EA

€ 79,95

SELECT TRIATLONPAK

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. Strategisch geplaatst ELITE Transfer Aero-

materiaal voor superieure aërodynamica. Overlock-stiksel 

voor een comfortabel gevoel als een tweede huid en een 

fraaie aansluiting van de prints. Rits van 10" voor ventilatie. 

Twee gemakkelĳk toegankelĳke envelopzakken op de rug. 

Gesublimeerde prints.

Model: PI13121304

Kleuren: Blockstripe Black 4JR | Team Pearl Izumi 242

€ 64,95

ELITE IN-R-COOL LTD TRIATLONSINGLET

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Direct-Vent-

panden zorgen voor superieure ventilatie. Rits van 12" 

voor ventilatie. Eén makkelĳk toegankelĳke envelopzak. 

Reflecterende elementen voor een goede zichtbaarheid in 

het donker.

Model: PI13121403

Kleur: White/Stormy 4DW

€ 39,95

SELECT TRIATLONSINGLET

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt voor 

optimale koeling en reflecterende bescherming tegen de zon. 

Overlock-stiksel voor een comfortabel gevoel als een tweede 

huid en een fraaie aansluiting van de prints. Zonder antislipband. 

Rekbaar trekkoord voor een superieur comfort en een 

uitstekende pasvorm. Eén makkelĳk toegankelĳke envelopzak op 

de rug. Gesublimeerde prints. Sneldrogend TRI-zeemleer.  9 ½" 

binnenbeen (maat medium).

Model: PI13111304

Kleuren: Blockstripe Black 4JR | Team Pearl Izumi 242

€ 74,95

ELITE IN-R-COOL LTD 
TRIATLONFIETSBROEK

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon.ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal bevat 

Lycra® Sport, dat helpt het originele compressieniveau van 

kleding te behouden. Strategisch geplaatst ELITE Transfer 

Aero-materiaal voor superieure aërodynamica. Smalle 

stikselconstructie voor een comfortabel gevoel als een 

tweede huid.

Model: PI13221301

Kleur: Black/White Hex 3VP

€ 39,95

ELITE IN-R-COOL DAMESTOP
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ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® 

zorgt voor optimale koeling en reflecterende 

bescherming tegen de zon. Strategisch geplaatst 

ELITE Transfer Aero-materiaal voor superieure 

aërodynamica. Afzonderlĳke bh-top biedt 

maximale ondersteuning en zorgt ervoor dat je 

het pak makkelĳk kunt aan- en uittrekken. Smalle 

stikselconstructie voor een comfortabel gevoel als 

een tweede huid. Rekbare rits van 10" voor ventilatie. 

Zachte, elastische antislipband van siliconen 

aan de pĳpen. Twee gemakkelĳk toegankelĳke 

envelopzakken op de rug. Sneldrogend TRI-

zeemleer. 9" binnenbeen (maat medium).

Model: PI13211303

Kleur: Black/Hot Pink 2FG

€ 129,95

ELITE IN-R-COOL 
TRIATLONPAK, DAMES

SELECT Transfer Dry-materiaal is 

absoluut toonaangevend als het gaat om 

compressie en vochtafvoer. Direct-Vent-

panden zorgen voor superieure ventilatie. 

Binnen-bh met zacht elastiek voor 

maximale ondersteuning. Eén makkelĳk 

toegankelĳke envelopzak op de rug. 

Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker.

Model: PI13221403

Kleur: Stormy 4DJ | Hot Pink 663

€ 49,95

SELECT ONDERSTEUNENDE 
TRIATLONSINGLET, DAMES

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal 

van coldblack® zorgt voor optimale 

koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon.ELITE Transfer In-R-

Cool®-materiaal bevat Lycra® Sport, dat 

helpt het originele compressieniveau 

van kleding te behouden. Strategisch 

geplaatst ELITE Transfer Aero-materiaal 

voor superieure aërodynamica. Smalle 

stikselconstructie voor een comfortabel 

gevoel als een tweede huid. Rits van 

10" voor ventilatie. Twee gemakkelĳk 

toegankelĳke envelopzakken op de rug.

Model: PI13221303

Kleur: Black/Scuba Blue 3VA

€ 59,95

ELITE IN-R-COOL SL 
TRIATLONSHIRT

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt voor optimale 

koeling en reflecterende bescherming tegen de zon. 1:1 Gel Flask Pocketing 

System zet kleding vast in een anatomische positie die zich perfect naar je 

lichaam vormt terwĳl je in beweging bent. Smalle stikselconstructie voor een 

comfortabel gevoel als een tweede huid. Zachte, elastische antislipband 

van siliconen aan de pĳpen. Flatteuze brede broeksband voor optimaal 

comfort. Rekbaar trekkoord voor een superieur comfort en een uitstekende 

pasvorm. Eén makkelĳk toegankelĳke envelopzak op de rug. Sneldrogend 

TRI-zeemleer. 8" binnenbeen (maat medium).

Model: PI13211302 Kleur: Black 021

€ 69,95

ELITE IN-R-COOL TRIATLONFIETSBROEK, 
DAMES

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van 

coldblack® zorgt voor optimale koeling 

en reflecterende bescherming tegen 

de zon. Strategisch geplaatst ELITE 

Transfer Aero-materiaal voor superieure 

aërodynamica. Overlock-stiksel voor 

een comfortabel gevoel als een tweede 

huid en een fraaie aansluiting van de 

prints. Rits van 7" voor ventilatie. Twee 

gemakkelĳk toegankelĳke envelopzakken 

op de rug. Gesublimeerde prints.

Model: PI13221304

Kleur: Blockstripe Black 4JR

€ 64,95

ELITE IN-R-COOL LTD 
TRIATLONSINGLET, DAMES

ELITE Transfer In-R-Cool®-materiaal van coldblack® zorgt 

voor optimale koeling en reflecterende bescherming 

tegen de zon. Zonder antislipband. Flatteuze brede 

broeksband voor comfort als een tweede huid. Rekbaar 

trekkoord voor een superieur comfort en een uitstekende 

pasvorm. Eén makkelĳk toegankelĳke envelopzak op de 

rug. Sneldrogend TRI-zeemleer. 8 ½" binnenbeen (maat 

medium).

Model: PI13211304

Kleur: Blockstripe Black 4JR

€ 74,95

SELECT Transfer Dry-materiaal is absoluut toonaangevend 

als het gaat om compressie en vochtafvoer. Zachte, 

elastische antislipband van siliconen aan de pĳpen. Eén 

makkelĳk toegankelĳke envelopzak. Sneldrogend TRI-

zeemleer van fleece. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker. 7 ½" binnenbeen (maat 

medium).

Model: PI13211104

Kleur: Black/Hot Pink 2FG | Black 021

€ 49,95

ELITE IN-R-COOL LTD 
TRIATLONFIETSBROEK, DAMES

SELECT TRIATLONFIETSBROEK, DAMES
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1:1-gelvulling van de handschoen verlicht de druk op de elleboogzenuw en de middelste armzenuw 

voor een superieur rĳcomfort. 1:1-pasvorm van de handschoen vermindert samentrekking bĳ 

de palm voor een superieure grip en een optimaal stuurgevoel. Palm van kunstleer is zacht en 

duurzaam. Anatomische samenstelling in de palm voor een optimaal comfort. Palmvoering van 

In-R-Cool®-mesh zorgt voor een optimaal huidverkoelend effect en een goede vochtregulering 

wanneer je transpireert. Lusje om de handschoen makkelĳk uit te trekken. Zacht afveegoppervlak 

met laag profiel op de duim is geperforeerd voor maximale ventilatie. Haak-en-lussluiting.

Model: PI14141307

Kleuren: True Red 3DE | White 508 | Black 021

€ 39,95

ELITE GEL-VENT HANDSCHOEN

1:1-pasvorm van de handschoen vermindert samentrekking bĳ de palm voor een superieure 

grip en een optimaal stuurgevoel. Palm van kunstleer is zacht en duurzaam. Anatomische 

samenstelling in de palm voor een optimaal comfort. Palmvoering van In-R-Cool®-mesh zorgt 

voor een optimaal huidverkoelend effect en een goede vochtregulering. Zacht afveegoppervlak 

met laag profiel op de duim is geperforeerd voor maximale ventilatie. Haak-en-lussluiting.

Model: PI14141308

Kleur: Black 021

€ 39,95

ELITE GEL-VENT FF HANDSCHOEN

1:1-pasvorm van de handschoen vermindert 

samentrekking bĳ de palm voor een superieure grip en 

een optimaal stuurgevoel. Kunstleer is zacht en duurzaam. 

Anatomische samenstelling in de palm voor een optimaal 

comfort. Lusje om de handschoen makkelĳk uit te trekken. 

Haak-en-lussluiting. Zacht afveegoppervlak met laag 

profiel op de duim.

Model: PI14141305

Kleur: True Red 3DE | Black 021 | White 508

€ 34,95

ELITE GEL HANDSCHOEN

1:1-pasvorm van de handschoen vermindert 

samentrekking bĳ de palm voor een superieure grip en 

een optimaal stuurgevoel. Palm van kunstleer is zacht en 

duurzaam. Anatomische samenstelling in de palm voor 

een optimaal comfort. ®-mesh zorgt voor een optimaal 

huidverkoelend effect en een goede vochtregulering. 

Lusje om de handschoen makkelĳk uit te trekken. 

Zacht afveegoppervlak met laag profiel op de duim is 

geperforeerd voor maximale ventilatie. Haak-en-lussluiting.

Model: PI14241303

Kleur: Lime 667 | Black 021

€ 39,95

W ELITE GEL-VENT HANDSCHOEN

1:1-pasvorm van de handschoen vermindert 

samentrekking bĳ de palm voor een superieure grip en 

een optimaal stuurgevoel. Kunstleer is zacht en duurzaam. 

Anatomische samenstelling in de palm voor een optimaal 

comfort. Lusje om de handschoen makkelĳk uit te trekken. 

Haak-en-lussluiting. Zacht afveegoppervlak met laag 

profiel op de duim.

Model: PI14241301

Kleur: White 508 | Hot Pink/White 2GT | Black 021

€ 34,95

W ELITE GEL HANDSCHOEN
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1:1-pasvorm van de handschoen vermindert 

samentrekking bĳ de palm voor een superieure grip en 

een optimaal stuurgevoel. Palm van kunstleer is zacht 

en duurzaam. Lusje om de handschoen makkelĳk uit te 

trekken. Zacht afveegoppervlak met laag profiel op de 

duim. Haak-en-lussluiting.

Model: PI14141203

Kleuren: White/Black 509 | Black/Black 027

€ 29,95

ATTACK HANDSCHOEN

Palm van kunstleer is zacht en duurzaam. Zacht 

afveegoppervlak met laag profiel op de duim.  Haak-en-

lussluiting.

Model: PI14141404

Kleuren: Mykonos Blue 4DI | Black 021 | True Red 3DE | 

White 508

€ 19,95

SELECT HANDSCHOEN

1:1-pasvorm van de handschoen vermindert 

samentrekking bĳ de palm voor een superieure grip en 

een optimaal stuurgevoel. Palm van kunstleer is zacht 

en duurzaam. Lusje om de handschoen makkelĳk uit te 

trekken. Zacht afveegoppervlak met laag profiel op de 

duim. Haak-en-lussluiting. 

Model: PI14241203

Kleuren: Black/Black 027 | White/Black 509

€ 29,95

W ATTACK HANDSCHOEN

Palm van kunstleer is zacht en 

duurzaam. Zacht afveegoppervlak 

met laag profiel op de duim. Haak-en-

lussluiting.

Model: PI14241401

Kleuren: Berry 2BA | Black 021 | White 

508

€ 19,95

W SELECT HANDSCHOEN
1:1-pasvorm van de handschoen zorgt 

voor een maximale bewegingsvrĳheid 

van de vingers bĳ het schakelen 

en remmen. Kunstleer is zacht 

en duurzaam. Vingertoppen met 

siliconendetails voor een uitstekende 

grip. Zacht afveegoppervlak met laag 

profiel op de duim.

Model: PI14141302

Kleur: White 508 | Black 021

€ 39,95

LAUNCH HANDSCHOEN

1:1-pasvorm van de handschoen zorgt 

voor een maximale bewegingsvrĳheid 

van de vingers bĳ het schakelen 

en remmen. Kunstleer is zacht 

en duurzaam. Vingertoppen met 

siliconendetails voor een uitstekende 

grip. Zacht afveegoppervlak met laag 

profiel op de duim.

Model: PI14141303

Kleur: Black 021

€ 29,95

IMPACT HANDSCHOEN

ELITE Softshell op de rug zorgt voor een 

superieure wind- en waterbescherming. 

1:1-pasvorm van de handschoen zorgt voor een 

maximale bewegingsvrĳheid van de vingers bĳ 

het schakelen en remmen. Palm van kunstleer is 

zacht en duurzaam. Haak-en-lussluiting. Houdt 

de polsen warm. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker. Zacht, 

winddicht afveegoppervlak van fleece op de duim.

Model: PI14141208

Kleuren: Screaming Yellow 428 | True Red 3DE 

| Black 021

€ 39,95

CYCLONE GEL HANDSCHOEN
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P.R.O. Thermal Lite materiaal 

biedt optimale warmte bĳ milde 

weersomstandigheden. Vingertoppen 

met siliconendetails voor een uitstekende 

grip. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker. 

Lichtgewicht en goed opvouwbaar.

Model: PI14341105

Kleuren: Black 021

€ 14,95

THERMAL LITE HANDSCHOEN

P.R.O. Thermal Lite materiaal 

biedt optimale warmte bĳ milde 

weersomstandigheden. Vingertoppen 

met siliconendetails voor een uitstekende 

grip. Reflecterende elementen op de 

achterkant voor een goede zichtbaarheid 

in het donker. Lichtgewicht en goed 

opvouwbaar.

Model: PI14241108

Kleur: Black 021

€ 16,95

ELITE Softshell op de rug van de hand zorgt voor 

een superieure wind- en waterbescherming. 

1:1-pasvorm van de handschoen zorgt voor een 

maximale bewegingsvrĳheid van de vingers bĳ 

het schakelen en remmen. Palm van kunstleer is 

zacht en duurzaam. Haak-en-lussluiting. Houdt 

de polsen warm. Reflecterende elementen voor 

een goede zichtbaarheid in het donker. Zacht, 

winddicht afveegoppervlak van fleece op de 

duim.

Model: PI14241207

Kleuren: Screaming Yellow 428 | Black 021

€ 39,95

W THERMAL LITE 
HANDSCHOEN

W CYCLONE GEL 
HANDSCHOEN

P.R.O. Barrier WxB van Outdry® biedt een 

optimale bescherming tegen water door het 

waterdichte, ademende membraan rechtstreeks 

aan de buitenste laag van de handschoen te 

binden. Fleecevoering. ® WR 100X-carbonleer is 

uiterst zacht en duurzaam. Haak-en-lussluiting. 

Anatomische pasvorm zorgt voor een maximale 

bewegingsvrĳheid van de vingers bĳ het 

schakelen en remmen. Reflecterende elementen 

voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14341103

Kleur: Black 021

€ 109,95

P.R.O. Thermal-materiaal zorgt voor een optimale 

isolatie, vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Geleidend kunstleer op de wĳsvinger en duim 

maakt het mogelĳk om apparaten met een 

touchscreen te bedienen. Strategisch geplaatst 

kunstleer op de delen die het hardst slĳten. 

Afveegoppervlak met zachte fleece op de duim. 

Palm met siliconendetails voor een uitstekende 

grip. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14141311

Kleuren: Black 021 | Screaming Yellow 428

€ 29,95

P.R.O. BARRIER WxB 
HANDSCHOEN

THERMAL CONDUCTIVE 
HANDSCHOEN

Kunstleer is zacht en duurzaam. 

Comfort Bridge vulling verlicht de druk 

op de elleboogzenuw en de middelste 

armzenuw voor een comfortabele rit. 

Zacht afveegoppervlak met laag profiel 

op de duim. Haak-en-lussluiting.

Model: PI8603

Kleuren: True Blue 3DP | White/Orchid 

3OK

€ 19,95

P.R.O. Thermal-materiaal zorgt voor een 

optimale isolatie, vochtafvoer, droogtĳd en 

geurabsorptie. Geleidend kunstleer op de 

wĳsvinger en duim maakt het mogelĳk om 

apparaten met een touchscreen te bedienen. 

Strategisch geplaatst kunstleer op de delen 

die het hardst slĳten. Afveegoppervlak 

met zachte fleece op de duim. Palm met 

siliconendetails voor een uitstekende grip. 

Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14241307

Kleuren: Black 021 | Screaming Yellow 428

€ 29,95

KID'S SELECT HANDSCHOEN

W THERMAL CONDUCTIVE 
HANDSCHOEN

HET ALLERBESTE 
THERMISCHE 

MATERIAAL, MET 
EEN SNELLERE 
VOCHTAFVOER 

EN EEN KORTERE 
DROOGTĲD

H A N D S C H O E N E N

INZICHTEN
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ELITE Transfer-garens bieden een uitstekende 

vochtafvoer. Platte constructie van de teennaad 

zorgt voor een geweldig comfort bĳ de tenen. 

Anatomische compressie van de voetholte voor 

een pasvorm die je prestaties niet in de weg 

staat. Mesh ventilatie op de bovenkant van de 

voet. Hoge boord van 19,5 cm. Unisex maten.

Model: PI14351401

Kleuren: True Red 3DE | Black 021 | Side Bars 

4EV | White 508

€ 14,95

ELITE LANGE SOK

ELITE Transfer-garens van Merino-wol bieden 

een uitstekende vochtafvoer en isolatie. Platte 

constructie van de teennaad zorgt voor een 

geweldig comfort bĳ de tenen. Anatomische 

compressie van de voetholte voor een pasvorm 

die je prestaties niet in de weg staat. Mesh 

ventilatie op de bovenkant van de voet. Hoge 

boord van 19,5 cm. Unisex maten.

Model: PI14351204

Kleur: Shadow Grey 136 | Black 021

€ 19,95

ELITE HOGE WOLLEN SOK

ELITE Transfer Merino-garens van Merino-wol 

bieden een uitstekende vochtafvoer en isolatie. 

Strategische demping onder de voet. Platte 

constructie van de teennaad zorgt voor een 

geweldig comfort bĳ de tenen. Anatomische 

compressie van de voetholte voor een pasvorm 

die je prestaties niet in de weg staat. Hoge 

boord van 21,5cm. Unisex maten.

Model: PI14351203

Kleur: Black 021

€ 22,95

ELITE THERMAL WOLLEN SOK

ELITE Transfer-garens van Merino-wol bieden 

een uitstekende vochtafvoer en isolatie. Platte 

constructie van de teennaad zorgt voor een 

geweldig comfort bĳ de tenen. Anatomische 

compressie van de voetholte voor een pasvorm 

die je prestaties niet in de weg staat. Mesh 

ventilatie op de bovenkant van de voet. 

Standaardboord.

Model: PI14151213

Kleur: Black 021

€ 16,95

ELITE WOLLEN SOK

P.R.O. Transfer Dry-garens van Minerale™ 

zorgen voor optimale vochtafvoer, droogtĳd 

en geurabsorptie. Anatomische compressie 

van de voetholte, de achillespees en het 

middenvoetsbeentje voor een pasvorm die je 

prestaties niet in de weg staat. Platte constructie 

van de teennaad zorgt voor een geweldig 

comfort bĳ de tenen. Mesh ventilatie op de 

bovenkant van de voet. Boord van 9,5 cm.

Model: PI14151301

Kleuren: Black/Electric Blue 3TH

€ 14,95

SELECT Transfer-garens zĳn absoluut 

toonaangevend als het gaat om vochtafvoer. 

Platte constructie van de teennaad zorgt voor 

een geweldig comfort. Mesh ventilatie op de 

bovenkant van de voet. Standaardboord.

Men White PI9343508 | Men Black PI9343021 

| Women Black PI9289021 | Women White 

PI9289508

€ 19,95

P.R.O. SOK ATTACK SOK, DRIE PAAR

ELITE Transfer-garens bieden een uitstekende 

vochtafvoer. Platte constructie van de teennaad 

zorgt voor een geweldig comfort bĳ de tenen. 

Anatomische compressie van de voetholte voor 

een pasvorm die je prestaties niet in de weg 

staat. Mesh ventilatie op de bovenkant van de 

voet. Standaardboord.

Model: PI14151405

Kleuren: Black 021 | USA 174 | True Red 3DE 

| Mykonos Blue 4DI | Stripe Grey 4EU | Side 

Stripe White 4EW | White 508

€ 12,95

ELITE SOK

ELITE Transfer-garens bieden een uitstekende 

vochtafvoer. Platte constructie van de teennaad 

zorgt voor een geweldig comfort bĳ de tenen. 

Anatomische compressie van de voetholte voor 

een pasvorm die je prestaties niet in de weg staat. 

Mesh ventilatie op de bovenkant van de voet. 

Standaardboord.

Model: PI14251401

Kleuren: White 508 | Swirl Blackberry 4IC | Purple 

Arcade 4FF | Galaxy Blues 4FE | Berry Stripey 

4FD | Aruba Blue 4CW | Black 021 | Berry 2BA

€ 12,95

ELITE DAMESSOK
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De panden van de ELITE Thermal stof bieden 

optimale warmte, rekbaarheid en herstel. 

Wegstopbare handstukken van Barrier-materiaal 

houden je handen warm. Pasvorm specifiek voor 

de linker- en rechterarm. Elastische binding met 

een siliconen antislipband voor een pasvorm die 

niet afzakt. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14371306

Kleur: Black 021

€ 39,95

ULTRA THERMAL 
ARMSTUKKEN

Het P.R.O. Barrier WxB-materiaal zorgt voor een 

optimale wind- en waterbescherming. Binnenkant met 

fleecevoering zorgt voor warmte. Waterdichte, volledig 

getapete buitennaden. De tweestaps haak-en-lussluiting 

biedt een gestroomlĳnde pasvorm en zorgt dat je de 

overschoen makkelĳk kunt aan- en uittrekken. Aanbevolen 

voor raceschoenen met schoenplaatjes. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14181101

Kleuren: Screaming Yellow 428 | Black 021

€ 49,95

P.R.O. BARRIER WXB OVERSCHOEN

Neopreenconstructie heeft een fleecevoering die optimale 

warmte en bescherming biedt. De tweestaps haak-en-

lussluiting biedt een gestroomlĳnde pasvorm en zorgt 

dat je de overschoen makkelĳk kunt aan- en uittrekken. 

Anatomische panden voor een pasvorm die je prestaties 

niet in de weg staat. Aanbevolen voor raceschoenen met 

schoenplaatjes. Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker.

Modellen: Schoen PI14381105 | Teen PI14381006

Kleur: Black 021

Schoen € 59,95 / Teen € 19,95 

ELITE THERMAL OVERSCHOEN/TEENSTUK

De panden van de ELITE Thermal stof bieden 

optimale warmte, rekbaarheid en herstel. 

Gewelfde rand aan de bovenarm sluit perfect 

aan op shirts voor volledige lichaamsbedekking 

bĳ elke beweging. Anatomische pasvorm 

specifiek voor de linker- en rechterarm. 

Reflecterende elementen voor een goede 

zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14371208

Kleuren: Black 021 | White 508

€ 29,95

ELITE THERMAL ARMSTUK

De panden van de ELITE Thermal stof 

bieden optimale warmte, rekbaarheid en 

herstel. Anatomische constructie voorkomt 

samentrekken bĳ elke beweging. Elastische 

binding met een siliconen antislipband voor een 

pasvorm die niet afzakt.

Model: Knie PI14371209 | Been PI14371210

Kleuren: White 508 (alleen been) | Black 021

Knie € 44,95 / Been € 54,95 

ELITE THERMAL KNIE-/
BEENSTUKKEN

Het ELITE THERMAK Lite-materiaal 

biedt een superieure isolatie bĳ milde 

weersomstandigheden. Naadloze 

constructie rekt mee voor een goede 

pasvorm.

Model: PI14371304

Kleur: Black/White 065

€ 19,95

SELECT LITE THERMAL 
ARMSTUK

BARRIER WXB BIEDT EEN 
OPTIMALE WATERDICHTE EN 
ADEMENDE BESCHERMING, 

PLUS EEN PASVORM DIE 
DE LICHAAMSCONTOUREN 

VOLGT VOOR COMFORTABELE 
ATLETISCHE BEWEGING

T E C H N O L O G I S C H E

INZICHTEN

Schoen

Teen

Knie

Been
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SELECT Softshell is absoluut toonaangevend als het 

gaat om betaalbare wind- en waterbescherming. De 

tweestaps haak-en-lussluiting biedt een gestroomlĳnde 

pasvorm en zorgt dat je de overschoen makkelĳk kunt 

aan- en uittrekken. Anatomische panden voor een 

pasvorm die je prestaties niet in de weg staat. Kevlar®-

onderkant voor op de weg kan worden opengespreid 

om de overschoen makkelĳk aan en uit te trekken, 

en is tegelĳkertĳd uiterst duurzaam. Aanbevolen voor 

raceschoenen met schoenplaatjes. Reflecterende 

elementen voor een goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14381107 Kleur: Black 021

€ 59,95

SELECT SOFTSHELL 
OVERSCHOEN

Neopreenconstructie van 3 mm heeft een 

fleecevoering die optimale warmte en bescherming 

biedt. De tweestaps haak-en-lussluiting biedt 

een gestroomlĳnde pasvorm en zorgt dat je de 

overschoen makkelĳk kunt aan- en uittrekken. 

Aanbevolen voor mountainbikeschoenen. Voor 

gebruik in combinatie met X-Alp schoenen kies je 

een overschoen die één maat groter is dan je X-Alp 

schoenen. Reflecterende elementen voor een 

goede zichtbaarheid in het donker.

Model: PI14381106

Kleur: Black 021

€ 59,95

ELITE BARRIER MTB 
OVERSCHOEN

P.R.O. Barrier Lite-materiaal zorgt voor 

een lichtgewicht windbescherming en 

waterdichtheid. Getest in een windtunnel 

voor een goede aërodynamica. Ontwerp 

dat je makkelĳk kunt aantrekken dankzĳ 

een haak-en-lusstuk aan de enkel. 

Aanbevolen voor raceschoenen met 

schoenplaatjes.

Model: PI14381109

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 39,95

BARRIER LITE OVERSCHOEN

De tweestaps haak-en-lussluiting biedt 

een gestroomlĳnde pasvorm en zorgt 

dat je de overschoen makkelĳk kunt 

aan- en uittrekken. Anatomische panden 

voor een pasvorm die je prestaties niet 

in de weg staat. Uiterst duurzame band 

aan de onderkant past over de boog 

van de meeste schoenen. Haak aan de 

voorkant zet de beenkap vast aan veters, 

klittenbanden.

Model: PI14381202

Kleur: Black 021

€ 39,95

ULTRA BEENHOES

P.R.O. Transfer-Lite Dry-mesh van Minerale™ zorgt voor 

een optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Geschikt voor alle seizoenen. Anatomische pasvorm die 

het lichaam omsluit.

Model: PI14121401

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 27,95

TRANSFER LITE SL ONDERSHIRT

P.R.O. Transfer-Lite Dry-mesh van Minerale™ zorgt voor 

een optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Speciale pasvorm voor fietsers, met gedraaide 

mouwconstructie. Geschikt voor alle seizoenen. 

Anatomische pasvorm die het lichaam omsluit.

Model: PI14121402

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 27,95

TRANSFER LITE SS ONDERSHIRT

P.R.O. Transfer-Lite Dry-mesh van Minerale™ zorgt voor 

een optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Geschikt voor alle seizoenen. Anatomische pasvorm die 

het lichaam omsluit.

Model: PI14221401

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 27,95

TRANSFER LITE DAMESSINGLET

Ondershirts van Pearl Izumi Perfecte onderkleding voor elk seizoen
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P.R.O. Transfer Dry-materiaal van 

Minerale™ zorgt voor een optimale 

vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Geschikt voor alle seizoenen. 

Anatomische pasvorm die het lichaam 

omsluit.

Model: PI14221404

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 39,95

TRANSFER SL ONDERSHIRT, 
DAMES

P.R.O. Transfer Dry-materiaal van Minerale™ zorgt voor 

een optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Speciale pasvorm voor fietsers, met gedraaide 

mouwconstructie. Geschikt voor alle seizoenen. 

Anatomische pasvorm die het lichaam omsluit.

Model: PI14121406

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 49,95

TRANSFER LS ONDERSHIRT

P.R.O. Transfer Dry-materiaal van Minerale™ zorgt voor 

een optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Speciale pasvorm voor fietsers, met gedraaide 

mouwconstructie. Geschikt voor alle seizoenen. 

Anatomische pasvorm die het lichaam omsluit.

Model: PI14221405

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 44,95

TRANSFER SS ONDERSHIRT, DAMES

P.R.O. Transfer Dry-materiaal van Minerale™ zorgt voor 

een optimale vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Speciale pasvorm voor fietsers, met gedraaide 

mouwconstructie. Geschikt voor alle seizoenen. 

Anatomische pasvorm die het lichaam omsluit.

Model: PI14221406

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 49,95

TRANSFER LS ONDERSHIRT, DAMES

P.R.O. Transfer-Lite Dry-mesh van 

Minerale™ zorgt voor een optimale 

vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Speciale pasvorm voor fietsers, met 

gedraaide mouwconstructie. Geschikt 

voor alle seizoenen. Anatomische 

pasvorm die het lichaam omsluit.

Model: PI14221402

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 39,95

TRANSFER LITE SS 
ONDERSHIRT, DAMES P.R.O. Transfer Dry-materiaal van 

Minerale™ zorgt voor een optimale 

vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Geschikt voor alle seizoenen. 

Anatomische pasvorm die het lichaam 

omsluit.

Model: PI14121403

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 39,95

TRANSFER SL ONDERSHIRT

P.R.O. Transfer Dry-materiaal van 

Minerale™ zorgt voor een optimale 

vochtafvoer, droogtĳd en geurabsorptie. 

Speciale pasvorm voor fietsers, met 

gedraaide mouwconstructie. Geschikt 

voor alle seizoenen. Anatomische 

pasvorm die het lichaam omsluit.

Model: PI14121404

Kleuren: White 508 | Black 021

€ 44,95

TRANSFER SS ONDERSHIRT
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SAMEN ÉÉN

Fiets je met vrienden of een fietsclub en wil je graag voor alle teamleden dezelfde fantastische outfit? Dan ben je bĳ Milremo aan het juiste adres! Milremo 

custom fietskleding is ontwikkeld door de mensen achter Shimano Cycling Wear en wordt uitsluitend via Shimano op de markt gebracht. Het brede aanbod 

van Milremo is verdeeld in drie segmenten met voor elk wat wils - van fietsliefhebber tot wedstrĳdrenner en alles daar tussenin. Milremo heeft bovendien 

speciale artikelen voor dames en kinderen. Ga met de speciale designtool op milremo.com aan de slag met je ontwerp en bestel je eigen teamoutfit.

MILREMO 
CUSTOM FIETSKLEDING

CHECK 

ONLINE
milremo.com
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ONTWERP JE EIGEN SEMI-
CUSTOM FIETSOUTFIT OP 

MILREMO.COM

CUSTOM  F I E TSKLED ING

INZICHTEN

ONTWERP IN 4 STAPPEN JE EIGEN SEMI-CUSTOM FIETSOUTFIT

STAP 1: Kies je favoriete design. STAP 2: Kies de kleuren voor je fietsoutfit. STAP 3: Voeg logo's en 

tekst toe om je outfit een persoonlĳk tintje te geven. STAP 4: Stuur je zelfontworpen fietsoutfit naar 

Milremo. Een medewerker van Milremo neemt zo snel mogelĳk contact met je op.

Om je outfit compleet te maken, kun je bĳ Milremo terecht voor tal van accessoires, zoals sokken, 

bandana's, petten, warmers en handschoenen.

Milremo stelt paskleding ter beschikking zodat je bĳ je bestelling de juiste maten en pasvorm kunt 

doorgeven. Levering: 8-10 weken na het plaatsen van de bestelling. Minimale afname 10 sets (shirt en 

koersbroek). 

MILREMO FULL-CUSTOM

Creëer je eigen stĳl met logo's en designs 

tegen een scherpe prĳs. Milremo geeft je de 

mogelĳkheid je eigen stĳl te ontwerpen. Naast 

de basisartikelen, zoals shirts en fietsbroeken, 

kun je ook bĳpassende artikelen kiezen. 

Milremo heeft bovendien een speciale lĳn voor 

dames en kinderen.

COMPETITION SERIE

De Competition serie is ontwikkeld voor de meest veeleisende renners. De speciale elastische stoffen zorgen voor de beste kwaliteit en pasvorm. De 

Competition serie is een complete lĳn voor dames en heren. De shirts hebben een nauwsluitende (slimfit) pasvorm met platte naden. De broeken hebben 

eveneens platte naden, zĳn gemaakt van materiaal dat meer compressie geeft en verkrĳgbaar in twee stĳlen.

RACE SERIE

Dit segment is ontwikkeld voor renners die meer eisen stellen aan hun uitrusting. Voor de beste kwaliteit en prestaties worden speciaal geselecteerde 

materialen gecombineerd. De Race serie is een complete lĳn voor dames, heren en kinderen. De shirts hebben een slankere pasvorm dan die van de 

Sport serie; de broeken zĳn verkrĳgbaar in twee stĳlen.

SPORT SERIE

Dit basissegment biedt de sportieve rĳder uitstekende kwaliteit tegen een betaalbare prĳs. De Sport serie is een complete lĳn in traditionele stĳl voor 

dames, heren en kinderen.

MILREMO SEMI-CUSTOM

Kies uit de verschillende designs, kleuren 

en prints de ideale kleding voor je team. Je 

logo's kunnen op verschillende plaatsen 

worden aangebracht, zodat je je eigen 'look 

and feel' kunt creëren. Het design dat je voor 

je basisartikelen kiest, kun je ook voor allerlei 

accessoires gebruiken. Op milremo.com vind je 

alle Semi-Custom designs. 

FULL-CUSTOM OF SEMI-
CUSTOM DESIGN

CUSTOM  F I E TSKLED ING

INZICHTEN
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Het belangrĳkste onderdeel van een comfortabele fietsbroek 

is de zeem. Milremo heeft daarom veel onderzoek zitten in de 

ontwikkeling van een zemenlĳn die aan elk type fietser en onder 

alle omstandigheden maximaal comfort biedt. Alle series hebben 

een eigen, op het type fietser afgestemde zeem. Voor de meest 

veeleisende rĳders biedt Milremo een speciale wedstrĳdzeem, die ook 

door profrenners wordt gebruikt.

Z E EM

INZICHTEN
PERFECTE ZEEM VOOR IEDERE FIETSER



86% polyamide, 14% elastaan.

MR0U0105

€ 21,50

ARMWARMERS

86% polyamide, 14% elastaan.

MR0U0305

€ 28,75

BEENWARMERS

86% polyamide, 14% elastaan.

MR0U0205

€ 25,00

KNIEWARMERS
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100% polyester. Zeer compact en lichtgewicht. 

Gemakkelĳk op te vouwen. Winddicht.

Kleur: Blue MR0U6303 | Yellow MR0U6304

€ 32,50

WINDBREAKER LICHTGEWICHT

45% tpu, 45% polyamide,10% polyester. Compact en 

lichtgewicht. Winddicht en waterafstotend. Transparant.

Kleur: Clear MR0U6100

€ 39,95

REGENJACK TRANSPARANT

45% tpu, 45% polyamide,10% polyester. Compact en 

lichtgewicht. Winddicht en waterafstotend. Transparant.

Kleur: Clear MR0U5100

€ 29,95

REGENBODY TRANSPARANT
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BETERE PASVORM, SLIMMERE BESCHERMING, MEER STĲL

Giro heeft alle kennis op het gebied van maatwerk en beschermende technologieën van het merk, ingezet voor de ontwikkeling van een handschoenen- en 

sokkenlĳn die een betere pasvorm, slimmere bescherming en meer stĳl biedt dan je ooit voor mogelĳk hield. Het resultaat is een complete soft goods-lĳn met 

revolutionaire aspecten. Artikelen die fantastisch aanvoelen en een optimale controle bieden voor vrĳwel elk type fietstocht; je wilt niet meer zonder rĳden.

SOFT GOODS VAN GIRO
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Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en ademend mesh. 

Zeer absorberend afveegoppervlak van microfiber. Handig 

uittreksysteem aan de vingers. Platte Velcro®-sluiting.  

Super Fit™-techniek met uit drie panden bestaand ontwerp. 

Dubbel gestikte naden

op de belangrĳkste punten. Palm van ventilerende Pittards®-leer. 

Ultrasoon gelast treklipje. Technogel®-vulling van 3 mm.

Kleuren: Black/White GI7043528/29/30 |  

Red/White GI7043541/42/43

€ 44,95

Licht ontwerp dat je makkelĳk kunt aantrekken. 

Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en ademend 

mesh. Lasergesneden panden met mesh ventilatie. Handig 

uittreksysteem aan de vingers. Super Fit™-techniek met 

uit drie panden bestaand ontwerp. Pittards®-leer.  

Zeer absorberend afveegoppervlak van microfiber. 

Ultrasoon gelast treklipje.

Kleuren: Flourescent Orange/White GI7043584/5/6/7 | 

White/Black GI7043588/89/90/91/92

€ 34,95

Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en ademend 

mesh. Zeer absorberend afveegoppervlak van microfiber. 

Platte Velcro®-sluiting. Super Fit™-techniek met uit 

drie panden bestaand ontwerp. AX Suede™ kunstleer. 

Ultrasoon gelast treklipje. Geoptimaliseerde gelvulling.

Kleuren: Red/White GI7043477/78/79/80 |  

Mono Black GI7043472/3/4/5/6

€ 24,95

MONACO ZERO BRAVO

SUPER FIT-TECHNIEK
Super Fit™-techniek is een gepatenteerd proces waarbĳ de pasvorm, het ontwerp en 
het patroon van elke Giro-handschoen worden ontwikkeld met het oog op maximaal 
comfort en topprestaties. Door de zones van de palm, vingers en vulling zorgvuldig 
te vormen naar de contouren en de grootte van de hand, zorgt Super Fit™ ervoor 
dat handschoenen minder samentrekken en daardoor gemakkelĳker zitten, terwĳl ze 
tegelĳkertĳd de grip, het stuurgevoel en de effectiviteit van de vulling bevorderen.

PALMCONSTRUCTIE UIT DRIE DELEN
Onze unieke palmconstructie uit drie delen geeft handschoenen een pasvorm op maat, 
zodat ze minder samentrekken. Ook zorgt deze constructie ervoor dat je je handen op 
natuurlĳke wĳze kunt bewegen voor een betere beheersing en een optimaal stuurgevoel. 
Door elk deel van de palm zodanig te ontwerpen dat alle aspecten en bewegingen van 
de hand worden nagebootst, verbeteren de handschoenen van Giro je grip en bieden ze 
een onovertroffen bescherming voor de hele hand.

PITTARDS-LEER
Sommige handschoenen van Giro zĳn voorzien van Pittards®-leer, dat onder andere 
Cabretta-leer (afkomstig van haarschapen) bevat. Dit materiaal wordt gekozen om zĳn 
dunne maar sterke structuur. Al het Pittards®-leer ondergaat een speciaal looiproces dat 
ervoor zorgt dat het minder water opneemt en beter bestand is tegen zweet dan andere 
leersoorten en synthetische materialen. Naast de absolute topprestaties is er geen enkel 
ander materiaal dat je de pasvorm en het comfort van natuurlĳk leer biedt; je voelt het 
verschil direct wanneer je een paar handschoenen van Giro aantrekt.

CLARINO-MICROFIBER
Sommige handschoenen van Giro zĳn voorzien van Clarino™-microfiber, dat de 
complexe structuur van soepel natuurlĳk leer simuleert, maar dan met een betere 
weerbestendigheid en blĳvende duurzaamheid bĳ dagelĳks gebruik. Naast de absolute 
topprestaties is Clarino™ makkelĳk te onderhouden, ademend en blĳft het zacht en 
flexibel, zelfs bĳ koud en nat weer. Nog zo'n voordeel dat je zeker zult waarderen!

AX SUEDE-MICROFIBER
De handschoenen van Giro zĳn voorzien van AX Suede™-microfiber, dat soepel aanvoelt 
en zo duurzaam is dat je het elke dag kunt dragen. Naast een fantastisch gevoel 
en comfort dat natuurlĳk suède simullert, is AX Suede™ makkelĳk te onderhouden, 
ademend en blĳft het zacht en flexibel, zelfs bĳ koud en nat weer. Nog zo'n voordeel dat 
je zeker zult waarderen!

COOLSKIN-MICROFIBER
CoolSkin is een bĳzonder licht, geventileerd materiaal dat wordt gebruikt in de palm van 
onze LTZ- en Rivet-handschoenen. Naast een onovertroffen luchtdoorlating en ademend 
vermogen, behoudt het materiaal zĳn structuur en is het erg duurzaam, waardoor een 
lichtere, koelere handschoen ontstaat die fantastisch aanvoelt. Cool Skin voelt bĳna aan 
als een tweede huid.

THINSULATE XT-S
Sommige winterhandschoenen van Giro zĳn voorzien van Thinsulate™ XT-S-isolatie, 
voor ongekende warmte en comfort, met antimicrobiële X-Static®-eigenschappen die 
helpen de vorming van bacteriën en geurtjes te beperken. De handschoenen zĳn aan de 
bovenkant voorzien van meer isolatie om je handen te beschermen tegen de elementen. 
In de palm wordt juist wat minder isolatie gebruikt, zodat je een goede grip en optimaal 
stuurgevoel houdt zonder dat dit ten koste gaat van je comfort.

MAPP MERINO-VEZEL
MAPP® Merino-vezels hebben een complexe structuur met een hydrofiele 
(waterabsorberende) binnenkant, de zogenaamde cortex, en een hydrofobe 
(waterafstotende) buitenkant, de zogenaamde opperhuid. Hierdoor kan het MAPP-
materiaal zweet absorberen zonder dat je een klam en oncomfortabel gevoel krĳgt, met 
als bĳkomend voordeel dat het materiaal van nature waterafstotend is. Verder vormt het 
in veranderende omstandigheden een buffer voor het microklimaat van het lichaam, 
zodat je je comfortabel blĳft voelen.

HIPORA
HIPORA®-bescherming is gemaakt van een waterdichte laag met een coating van 
polyurethaan en talloze microporiën die voorkomen dat water van buitenaf binnendringt, 
maar lichaamsvocht wel laten ontsnappen. Handschoenvoeringen die zĳn gemaakt met 
HIPORA® zĳn waterdicht, winddicht en ademend tegelĳk. Ze houden je handen droog en 
comfortabel bĳ guur weer.

PERTEX
Pertex© biedt de perfecte balans tussen waterdichtheid en ademend vermogen in 
een wind- en waterafstotend, flexibel en licht materiaal. Het materiaal combineert een 
geavanceerde technologie voor het oppervlaktemateriaal met een gepatenteerde laag 
van polyurethaan die zorgt voor minder inwendige condensatie en extra comfort biedt. 
Het is tevens duurzaam, waardoor het een goede keuze is wanneer je bĳ guur weer op 
de fiets stapt.

MERINO PERFORM
Merino Perform™ Advantage combineert de unieke, hoogwaardige structuur van 
Australisch Merino-wol met synthetische materialen om zodoende moderne, lichte stoffen 
te ontwikkelen. Deze voordelen van deze structuur met twee componenten zĳn een 
betere vochtafvoer, betere koeling en extra duurzaamheid met een hogere treksterkte. 
De unieke combinatie van wol en synthetische materialen in Merino Perform™ Advantage 
helpt de lichaamstemperatuur te reguleren en je comfort te vergroten, zodat je optimaal 
kunt presteren.

TECHNOGEL
Technogel® is een door Giro zelf ontwikkeld dempend materiaal van polyurethaan dat 
oorspronkelĳk werd ontwikkeld voor medische toepassingen. Het is uniek omdat het 
zich langs alle drie de assen naar het lichaam vormt, om zodoende de druk te verdelen. 
Traditionele materialen voor een gelvulling hebben doorgaans juist de neiging om langs 
slechts één as te vervormen, waardoor de druk juist toeneemt. Naast een superieure 
drukverdeling (tot wel 300% beter dan standaardgel), absorbeert het materiaal ook tot 
30% meer schokken. Bovendien hardt het niet uit en valt het na verloop van tĳd niet uit 
elkaar.

PORON XRD
Poron® XRD ™ is een zacht, schokabsorberend materiaal dat specifiek is ontwikkeld om 
tot wel 90% van alle schokken te absorberen, zonder dat dit leidt tot prestatieverlies bĳ 
herhaaldelĳke schokken. Door gebruik te maken van 'intelligente moleculen' blĳft Poron® 
XRD™ soepel en flexibel totdat het wordt ingedrukt. Op dat moment grĳpen de moleculen 
onmiddellĳk in elkaar om de schok af te buiten en te absorberen. Andere voordelen zĳn de 
zogenaamde ademende open cellen die een schimmelwerende werking hebben, en geen 
latex, PVC's, VOC's of zware metalen.

TOUCHSCREEN TECHNOLOGY™
De touchscreens van de meeste mobiele apparaten (zoals de iPhone) reageren op 
de natuurlĳke bio-elektriciteit in je huid. Door een geleidende vezel te verwerken in de 
vingertoppen van bepaalde Giro-handschoenen, kun je je mobiele apparaat gebruiken 
zonder dat je je handschoenen hoeft uit te trekken.

WOMEN’S SERIES
De Women’s Series™ is een gevarieerde collectie met stĳlen, pasvormen en prĳsklassen, 
die speciaal gericht is op de smaak en behoeften van vrouwelĳke fietsers. Niet alleen zĳn 
het detailniveau en het kleurenassortiment van de handschoenen in de Women’s Series 
uniek, ze hebben ook specifieke maten en patronen voor vrouwen. De handen van de 
meeste vrouwen hebben namelĳk minder volume, een smallere palm en een andere 
vingerlengte dan de handen van mannen.

FLEX ZONES
Flex Zones™ zĳn zorgvuldig geïntegreerd in de patronen van bepaalde Giro-
handschoenen met hele vingers; ze zorgen ervoor dat de handschoen de natuurlĳke 
bewegingen van de hand imiteert zonder samen te trekken of te gaan plakken. Het 
resultaat is een handschoen die lichter en natuurlĳker aanvoelt en je meer comfort en 
controle biedt.
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Soepel, geventileerde Pittards®. Cabretta-

leer met duurzaam, ademend mesh. Zachte, 

flexibele, ademende XRD™-pantsering/

knokkelbescherming.  Dubbele palm- en 

polssluiting voor een optimale pasvorm. 

Zeer absorberend afveegoppervlak van 

microfiber. Super Fit™-techniek met uit drie 

panden bestaand ontwerp. Clarino™-palm. 

Dubbel gestikte naden zorgen voor extra 

duurzaamheid. Ultrasoon gelast treklipje. 

Geschikt voor touchscreens. XRD-crash pads.

Kleur: Black GI7043342/3/4/5/6

€ 44,95

REMEDY X

Racehandschoen voor dames.

Vernieuwd, vochtafvoerend, in vier richtingen 

rekbaar en ademend mesh. Zeer absorberend 

afveegoppervlak van microfiber. Handig 

uittreksysteem aan de vingers. Platte Velcro®-

sluiting. Super Fit™-techniek met uit drie 

panden bestaand ontwerp. Ventilerende palm 

met Pittards®-leer. Dubbel gestikte naden op de 

belangrĳkste punten. Ultrasoon gelast treklipje.

Kleuren: White/Milky Blue GI7043554/5/6 | 

White Galaxy GI7043551/2/3

€ 44,95

MONICA

Vochtafvoerende, in vier richtingen rekbare 

en ademende rug. Lasergesneden panden 

met mesh ventilatie. Zeer absorberend 

afveegoppervlak van microfiber. Sluiting die 

zorgt dat je de handschoen makkelĳk aan- en 

uittrekt. Super Fit™-techniek met een uit drie 

panden bestaande palm. Ventilerende  

Cool Skin™-palm met Clarino™-panden. 

Ultrasoon gelast treklipje. Siliconen print  

op de vingertoppen.

Kleuren: Blue/White GI7043375/6/7/8 |  

Black/White GI2028314/5/6/7/8

€ 29,95

RIVET

Off-road handschoen voor dames.

Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en 

ademend mesh. Slim geplaatste, ultrasoon 

gelaste pantsering. Zeer absorberend 

afveegoppervlak van microfiber. Platte 

Velcro®-sluiting. Super Fit™-techniek met uit 

drie panden bestaand ontwerp. Ventilerend 

Clarino™-kunstleer. Ultrasoon gelast treklipje. 

Siliconen print op de vingertoppen. Geschikt 

voor touchscreens. Poron® XRD™-vulling.

Kleur: Black/Silver GI2038846/7/8

€ 39,95

XENA

Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en 

ademend mesh. Slim geplaatste, ultrasoon 

gelaste pantsering. Zeer absorberend 

afveegoppervlak van microfiber. Platte 

Velcro®-sluiting. Super Fit™-techniek met uit 

drie panden bestaand ontwerp. Ventilerend 

Clarino™-kunstleer voor extra duurzaamheid. 

Ultrasoon gelast treklipje. Siliconen print op 

de vingertoppen. Geschikt voor touchscreens. 

Poron® XRD™-crash pad.

Kleur: White/Black GI2038779/80/81/82/83

€ 39,95

XEN

Racehandschoen voor dames.

Vochtafvoerend, in vier richtingen 

rekbaar en ademend mesh. Zeer 

absorberend afveegoppervlak van 

microfiber. Platte Velcro®-sluiting. 

Super Fit™-techniek met uit drie 

panden bestaand ontwerp. AX Suede™ 

kunstleer. Ultrasoon gelast treklipje. 

Geoptimaliseerde gelvulling.

Kleuren: Ruby Red/Black 

GI7043563/4/5 |  

Black White GI7043560/1/2

€ 24,95

TESSA

Vochtafvoerend, in vier richtingen 

rekbaar en ademend mesh. Zeer 

absorberend afveegoppervlak van 

badstof. Ontwerp dat je makkelĳk kunt 

aantrekken. Verstevigde vingertoppen. 

Flex Zones bĳ de knokkels. Super 

Fit™-techniek met een uit drie panden 

bestaande palm. Synthetische AX 

Suede™-microfiber. Siliconen print op de 

vingertoppen. EVA-crash pad van 2 mm.

Kleur: Bright Green/Black 

GI7043398/399/400/401

€ 29,95

DND

Off-road handschoen voor dames.

Vochtafvoerend, in vier richtingen 

rekbaar en ademend mesh. Verstevigde 

vingertoppen. Flex Zones bĳ de knokkels. 

Zeer absorberend afveegoppervlak van 

badstof. Ontwerp dat je makkelĳk kunt 

aantrekken. Super Fit™-techniek met uit 

drie panden bestaand ontwerp.  

AX Suede™ kunstleer. Siliconen print  

op de vingertoppen.

Kleur: Red/Rhodamine Red 

GI7043417/8/9

€ 29,95

LA DND

Giro-hanschoenen voor dames Maten en patronen specifiek voor vrouwen
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Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en ademend 

mesh. Zeer absorberend afveegoppervlak van badstof. 

Brede opening, zodat je de handschoen makkelĳk kunt 

aantrekken. Super Fit™-techniek met een uit drie panden 

bestaand ontwerp. AX Suede™ kunstleer.

Kleur: Blue Tech GI7043635/6/7/8

€ 19,95

DND JR

Super Fit™-techniek met vĳf vingers. 

Winddichte laag van beschermend 

Pertex®-nylon. Waterdichte, ademende 

Hipora™-voering. Geïsoleerde rug met 

PrimaLoft® zorgt voor warmte zonder 

onnodig volume. Palm van Clarino™ met 

Thinsulate™ XT-S-isolatie. Touchscreen 

Technology™ om mobiele apparaten te 

kunnen bedienen. Reflecterende details. 

Antimicrobiële, thermische X-Static® 

AGrid™-fleecevoering. Boord van 

Merino-wol.

Kleur: Black GI7026094/5/6/7/8/9

€ 89,95

PROOF

Ontwerp met Super Fit™-techniek en gesplitste vingers, 

voorzien van ritsvak voor handwarmer. Winddichte laag 

van beschermend Pertex®-nylon. Waterdicht/ademend 

Hipora™-inzetstuk is bestand tegen regen en sneeuw. 

Geïsoleerde rug met PrimaLoft® zorgt voor warmte zonder 

onnodig volume. Palm van Clarino™ met Thinsulate™ 

XT-S-isolatie. Touchscreen Technology™ om mobiele 

apparaten te kunnen bedienen. Reflecterende details. 

Ritsvak voor handwarmers. Antimicrobiële, thermische 

X-Static® AGrid™-fleecevoering. Extra lange boord  

van Merino-wol.

Kleur: Black GI7026088/89/90/91/92/93

€ 89,95

100 PROOF

Super Fit™-techniek met een uit drie 

panden bestaand ontwerp. Zacht nylon 

met winddichte voering en uitgebreide 

DWR-behandeling. Waterdichte palm 

met AX Suede™-microfiber. Touchscreen 

Technology™ om mobiele apparaten te 

kunnen bedienen. Reflecterende details. 

Antimicrobiële, thermische X-Static® 

AGrid™-fleecevoering.

Kleur: Black GI7026120/1/2/3/4

€ 49,95

AMBIENT

Vochtafvoerend, in vier richtingen rekbaar en ademend 

mesh. Zeer absorberend afveegoppervlak van microfiber. 

Brede opening met eenvoudige Velcro®-sluiting.  

Super Fit™-techniek met een uit drie panden bestaand 

ontwerp. AX Suede™ kunstleer. Geoptimaliseerde vulling 

voor extra comfort.

Kleuren: Highlight Yellow/Black GI2038745/6/7/8 |  

Mono Black GI7043472/3/4/5/6

€ 19,95

BRAVO JR

Super Fit™-techniek met een uit drie panden 

bestaand ontwerp. Waterdichte/ademende rug 

van Pertex™ beschermt je handen tegen koud 

en nat weer. Palm met Pittards™ WRX100-leer. 

Waterdicht en ademend Hipora™-membraan. 

Geïsoleerde rug met PrimaLoft® zorgt voor 

warmte zonder onnodig volume. Touchscreen 

Technology™ om mobiele apparaten te 

kunnen bedienen. Reflecterende details op de 

buitenlaag. Antimicrobiële, thermische X-Static® 

AGrid™-fleecevoering. Boord van Merino-wol.

Kleur: Black GI7026100/1/2/3/4/5

€ 79,95

PIVOT

Super Fit™-techniek met een uit 

drie panden bestaand ontwerp. 

Pittards™ WRX100-leer. Touchscreen 

Technology™ om mobiele apparaten te 

kunnen bedienen. Reflecterende details. 

Antimicrobiële, thermische X-Static® 

AGrid™-fleecevoering.

Kleur: Black GI7026106/07/08/09/10

€ 84,95

AMBIENT CITY
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Super Fit™-techniek voor dames, met een uit drie panden 

bestaand ontwerp. Zacht nylon met winddichte voering en 

uitgebreide DWR-behandeling. Waterdichte palm met AX 

Suede™-microfiber. Touchscreen Technology™ om mobiele 

apparaten te kunnen bedienen. Reflecterende details. 

Antimicrobiële, thermische X-Static® AGrid™-fleecevoering.

Kleur: Orange GI7026136/7/8 | Black GI7026133/4/5

€ 49,95

De Classic Racer™-sok is zacht en 

onvoorstelbaar comfortabel, maar 

toch sterk genoeg voor de meest 

intensieve ritten. De sok bevat Meryl® 

Skinlife™-vezels en biedt een superieure 

vochtregulering en pasvorm om je voet 

comfortabel te houden.

Kleuren: White Stripe GI2025956/7/8/9 |  

Titanium/Soda GI2038551/2/3/4 | 

White/Black Modern GI2031972/3/4/5

€ 13,95

De Merino Seasonal Wool™-sok combineert 

een moderne, stĳlvolle boordlengte van 15 cm

met het warme gevoel en verbluffende 

comfort dat alleen wol je kan geven in allerlei 

weersomstandigheden. De Merino Winter 

Wool™ sok kan samen met een lange 

fietsbroek worden gedragen en combineert een 

veelzĳdige, stĳlvolle boordlengte van 14 cm met 

het warme gevoel en verbluffende comfort dat 

alleen wol je kan geven in koeler weer.

Modellen: Seasonal GI2025936/7/8/9 | 

GI2025944/5/6/7

€ 17,95

De Coolmax® High-Rise™-sok 

combineert een moderne, stĳlvolle 

lengte met een klassiek gevoel en een 

verbazingwekkend comfort bĳ warm 

weer. Deze sok bevat Coolmax vezels, 

biedt een fantastische vochtregulering en 

heeft een pasvorm die perfect aansluit bĳ 

fietsschoenen.

Kleuren: White Vertical 

GI2025984/5/6/7 | Black/White Vertical 

GI2031993/4/5/6

€ 13,95

De Classic Racer™-sok voor dames is 

zacht en onvoorstelbaar comfortabel, 

maar toch sterk genoeg voor de meest 

intensieve ritten. De sok bevat Meryl® 

Skinlife™-vezels en biedt een superieure 

vochtregulering en pasvorm om je voet 

comfortabel te houden.

Kleuren: White/Grey Strip 

GI2031984/5/6

€ 13,95

CANDELA

CLASSIC RACER MERINO SEASONAL WOOL/
WINTER WOOL

COOLMAX HIGH RISE
CLASSIC RACER, DAMES

Super Fit™-techniek met een uit drie panden bestaand 

ontwerp. Zachte laag met speciale gelamineerde 

DWR-behandeling. Waterdichte palm met AX Suede™-

microfiber. Touchscreen Technology™ om mobiele 

apparaten te kunnen bedienen. Reflecterende details.

Kleur: Black GI7026139/40/41/42/43/44

€ 39,95

BLAZE

Gemengd materiaal van MAPP™ en Performance 

Merino™-wol. Siliconen details op de palm voor een betere 

grip. Verstevigde zones in contactgebieden voor het stuur. 

Reflecterende accenten. Gemengd materiaal van MAPP™ 

en Nieuw-Zeelandse Merino-wol.

Kleur: Black GI7026157/58/59/60/61/62

€ 34,95

WESTERLY WOOL

Winter

Seasonal
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VOEL JE ÉÉN MET JE HELM

Zelfs het kleinste detail kan een effect hebben op je prestaties, of het nu gaat om een gram minder gewicht om je prestaties tĳdens een klim te verbeteren, of 

een lager aantal watts om de strĳd met de wind aan te gaan in een klassieker op de kasseien of tĳdens een triatlon. Of wat dacht je van een helm die je het 

vertrouwen geeft om verder en sneller te gaan dan je ooit voor mogelĳk hield? Om alles uit jezelf te kunnen halen, is het van cruciaal belang dat je beschikt 

over een uitrusting waarmee je beter in contact staat met je fiets, en comfortabel en efficiënt kunt rĳden. Alleen dan

kun je presteren op het hoogste niveau. Daarom is Giro de ideale keuze voor jouw fietsuitrusting.

HELMEN VAN GIRO
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SUPER FIT-TECHNIEK
Het Super Fit™-pasvormsysteem is door Giro zelf ontwikkeld en is gebaseerd op gegevens 
over de menselĳke schedel en meer dan 25 jaar ervaring met het vervaardigen van helmen 
voor de beste fietsers ter wereld. Met Super Fit™ kunnen wĳ helmen in maximaal vier 
verschillende maten maken die stevig passen en de vormen van het menselĳk lichaam 
volgen. Hierdoor passen onze helmen wel 98% van alle fietsers, terwĳl ze er toch uitzien (en 
aanvoelen) alsof ze speciaal voor jou op maat zĳn gemaakt.

ROC LOC® AIR-VERSTELSYSTEEM
Dit revolutionaire verstelsysteem creëert een nieuwe dimensie voor de prestaties van 
helmen door zowel de koeling als het pascomfort en de stabiliteit te verbeteren. Roc Loc® 
maakt gebruik van een gepatenteerd ontwerp waarmee de helm slechts licht boven de 
schedel hangt, zodat een koele luchtstroom direct over je hoofd kan stromen. De werking 
van luchtopeningen en interne kanalen die warmte afvoeren uit de helm, wordt hierdoor 
versterkt. De pasvorm en het gevoel kunnen op dezelfde manier worden ingesteld als bĳ 
Roc Loc® 5, waardoor je eenvoudig met één hand zowel de verstelspanning kunt afstellen 
als de verticale positie van de helm kunt aanpassen. Dit is absoluut de nieuwe norm als je 
het hebt over koel comfort.

ROC LOC® 5-VERSTELSYSTEEM
Een grensverleggend systeem wat betreft comfort, stabiliteit, afstelbaarheid en 
gewichtsbesparing. Niet alleen worden de pasvorm en het comfort van helmen verbeterd, 
maar met Roc Loc® 5 kun je ook eenvoudig met één hand zowel de verstelspanning 
afstellen als de verticale positie van de helm aanpassen. Bovendien is het bĳna 40% lichter 
dan vergelĳkbare systemen, waardoor dit systeem een waar genot voor je schedel is.

ROC LOC® TT-VERSTELSYSTEEM
Wanneer elke seconde telt, zorgt het Roc Loc® TT-systeem ervoor dat je je helm sneller 
kunt afstellen, zodat er geen kostbare tĳd verloren gaat tĳdens je overgangen. Je hoeft 
het systeem slechts één keer in te stellen; daarna hoef je hier niet meer aan te denken en 
geeft de zelfstellende functie je een veilig gevoel. Het helpt de aërodynamica te verbeteren 
doordat de achterkant van de helm kan worden afgesloten voor de wind. Zo ga je sneller, 
zonder dat je allerlei aanpassingen hoeft te doen of met minder genoegen hoeft te nemen.

ACU DIAL-VERSTELSYSTEEM
Het originele Acu Dial™-systeem combineert het gemak van een afstelling met één hand 
met een volledig in 360° bruikbare verstelband voor een snelle, stabiele pasvorm in onze lĳn 
met Universal Fit™-helmen. Voor wie langer haar heeft, is het systeem bovendien geschikt 
voor paardenstaarten.

IN FORM-VERSTELSYSTEEM
Het In Form™-systeem is een plat verstel- en stabiliteitssysteem waarmee je al draaiend 
makkelĳk en snel de pasvorm kunt aanpassen, zelfs met handschoenen aan. Met een 
ergonomische draaiknop aan de basis van de helm kun je de pasvorm tot 6 cm aanpassen. 
Het systeem heeft ook een aparte verticale afstelfunctie waarmee de positie van de helm 
op je hoofd kunt wĳzigen, zodat je beter om je heen kunt kĳken en de pasvorm van de helm 
ook wordt geoptimaliseerd wanneer je een bril draagt.

AUTO LOC-VERSTELSYSTEEM
Auto Loc™ is een eenvoudig, duurzaam, zelfstellend verstelsysteem dat is ontworpen om 
helmen makkelĳk te kunnen verstellen en dragen. Door een soepele elastische verstelband 
aan de achterkant van de helm te combineren met riempjes met een vaste positie, wordt 
het systeem automatisch aangepast zodat het je hoofd omsluit zodra je het instelt op een 
van de drie verschillende omtrekinstellingen.

WOMEN’S SERIES
De Women’s Series™ is een gevarieerde helmcollectie met stĳlen, pasvormen en prĳsklassen, 
die speciaal gericht is op de behoeften van vrouwelĳke fietsers. Hoewel de diverse details 
en kleuren uniek zĳn voor helmen uit de Women’s Series, hebben deze helmen geen unieke 
‘vrouwelĳke pasvorm’. Dat is ook niet nodig, aangezien er geen anatomisch verschil bestaat 
tussen de hoofden van vrouwen en mannen, behalve de gemiddelde diameter van de schedel. 
En aangezien de helmmaten van Giro geschikt zĳn voor 98% van de wereldbevolking, zĳn wĳ 
ervan overtuigd dat de Women’s Series meer opties biedt dan elk ander merk.

X-Static®-VULLING
X-Static-vulling bevat een vezel met laagjes pure zilverionen die vast in het materiaal is verweven. 
Zilver heeft een 100% natuurlĳke antimicrobiële werking die helpt geurtjes te voorkomen en 
warmte te reguleren. Hierdoor blĳft je helm op natuurlĳke wĳze fris en comfortabel.

ONESTEP-VERSTELSYSTEEM
OneStep™ is een zelfstellend passysteem dat is ontwikkeld op basis van jarenlang onderzoek 
naar anatomische gegevens, welke is ontworpen om kinderhelmen makkelĳker te verstellen. 
Door een soepele, elastische verstelband te combineren met riempjes met een vaste positie, 
wordt het systeem automatisch aangepast aan de pasvorm van het kind, en blĳft de helm beter 
in de juiste positie zitten. Daarbĳ zĳn er aan de achterkant van het systeem ook nog knipperende 
LED-lichtjes geïntegreerd, zodat het kind beter zichtbaar is!

FIT KIT
Met ons Fit Kit™-opvulsysteem kun je de pasvorm van je helm binnen enkele seconden 
aanpassen, zonder dat je gereedschap nodig hebt. Kies eenvoudigweg de beste combinatie 
van vullingen uit het assortiment dat bĳ de helm wordt meegeleverd, en verwissel deze onderling 
voor meer comfort en een optimale stabiliteit. Zo kun je snel en eenvoudig de pasvorm van je 
helm aanpassen zonder een hoop gedoe.

IN-MOLD-CONSTRUCTIE
Bĳ het In-Mold-constructieproces wordt een lichte maar duurzame buitenschaal permanent 
versmolten met de schokabsorberende EPS-schuimvoering van de helm, waardoor beide delen 
nog sterker worden. Dankzĳ dit versmeltingsproces worden de delen rondom luchtopeningen 
en richels versterkt, waardoor een ‘exoskelet’ uit één deel ontstaat. Hierdoor is de helm lichter, 
duurzamer en beter geventileerd dan helmen met een buitenschaal die aan de voering wordt 
bevestigd of gelĳmd.

P.O.V.- VIZIER
Point Of View™-vizieren worden verankerd met een gepatenteerd intern greepmechanisme 
dat een snelle, verticale aanpassing van 15 graden mogelĳk maakt zonder hiervoor enig 
gereedschap te hoeven gebruiken. Tegelĳk wordt voorkomen dat het vizier rammelt of loskomt 
wanneer je over ruig en technisch terrein rĳdt. Ook kunnen deze vizieren makkelĳk worden 
verwĳderd zonder enig gereedschap.

WIND TUNNEL-VENTILATIE
Voor de ontwikkeling van Giro-helmen wordt Giro’s eigen Wind Tunnel™-ventilatiesysteem 
gebruikt. Dit uitgebreide ontwerp combineert actieve luchtopeningen in de schaal van de helm 
met uitlaatkanalen binnen in de helm, die frisse, koele lucht over en rond het hoofd van de 
fietser stuwen en tegelĳkertĳd warmte en muffe lucht naar buiten dwingen. Dit is het efficiëntste 
koelsysteem dat momenteel verkrĳgbaar is, en je zult het elke rit opnieuw weten te waarderen.

Voor welke route je ook kiest, met de lichtgewicht Aspect™-

helm introduceren we onze New Road-benadering nu ook 

in een volwaardige helm. Speciale voering. Afneembaar 

zacht vizier. Ultrasuede®-voering en kussentje voor kinband. 

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering. 

Spuitgegoten zĳpanelen van rubber of aluminium.  

Inwendige Roll Cage-versteviging. Roc Loc® Air.  

19 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Glowing Red GI7035996/7/8 | Matte Black 

GI7036008/09/10 | Transparent Pearl White GI7036032/3/4

€ 179,95

ASPECT

Maximale ventilatie, minimaal gewicht en volledig 

compromisloos. Je vroeg om een lichtere, koelere en 

betere helm? Dit is het antwoord van Giro. X-Static®-

vulling. Extreem lichte voering met slanke gesp. In-Mold-

schaal van polycarbonaat met EPS-voering. Thermisch 

gevormde SL Roll Cage™-versteviging. Roc Loc® 5.  

24 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Blue/Black GI7035555/6/7 | Fluorescent Orange/

White GI7035701/2/3 | Matte White GI2039285/6/7 | 

Matte Red GI2039288/89/90

€ 259,95

AEON

De meest geventileerde weghelm die ooit werd gemaakt. 

Comfortabele X-Static®-vulling. Extreem lichte voering met 

slanke gesp. In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-

voering. In-Mold Composite Subframe-versteviging (I.C.S). 

Roc Loc® 5. 21 Wind Tunnel™-openingen  

met interne kanalen.

Kleuren: White/Silver GI2023445/6/7 | Black/Charcoal 

GI2023451/2/3 | Matte Black/Red GI2023442/3/4

€ 229,95

IONOS



Wanneer elke seconde telt, is dit je eerste keuze. Elke jaar 

weer kiezen meer fietsers voor de Advantage™ 2 wanneer 

zĳ de race tegen de klok moeten aangaan. Ontwerp dat 

uitgebreid is getest een windtunnel. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Roc Loc® 5.  

5 openingen, interne kanalen.

Kleuren: Black GI2039416/7/8 |  

White/Silver GI2039413/4/5

€ 179,95

ADVANTAGE 2

Het lichte, compacte en zeer aërodynamische ontwerp 

van deze helm doorklieft de lucht. Ontwerp dat uitgebreid 

is getest een windtunnel. Uitneembare, comfortabele 

X-Static®-vulling. Extreem lichte voering met slanke gesp. 

Volledig omsluitende In-Mold-schaal van polycarbonaat 

met EPS-voering. Roc Loc® Air.  

6 openingen, interne kanalen.

Kleuren: Black/Silver GI2039321/2/3 | White Silver 

GI2039324/5/6

€ 199,95

AIR ATTACK

De prestaties, de stĳl en het comfort van deze helm zĳn 

werkelĳk legendarisch te noemen. Met zĳn compacte 

vorm heeft deze helm een onovertroffen stĳl. Bovendien 

heeft hĳ de betrouwbare pasvorm van een Roc Loc® 

5-systeem dat je hoofd op comfortabele en veilige wĳze 

omsluit. Extreem lichte voering met slanke gesp. In-Mold-

schaal van polycarbonaat met EPS-voering. In-Mold-

composietversteviging. Roll Cage™ interne versteviging.

Kleuren: Bright Green GI7035860/1/2 | Matte Black/White 

GI2039339/40/41 | Matte White/Silver GI2039342/3/4 | 

Red/Black GI2039348/49/50

€ 189,95

ATMOS

Ontwerp dat uitgebreid is getest een windtunnel. Zeiss 

Optisch-scherm met magnetische bevestiging (inbegrepen 

bĳ Gray / Silver Flash; verkrĳgbaar voor Clear / Silver 

Flash.) Uitneembare, comfortabele X-Static®-vulling. 

Extreem lichte voering met slanke gesp. In-Mold-schaal 

van polycarbonaat met EPS-voering. Roc Loc® Air.  

6 openingen, interne kanalen.

Kleuren: Black/Red GI2039315/6/7 | Fluorescent 

Orange/White GI7035788/89/90 | Highlight Yellow/Black 

GI7035800/1/2 | White/Silver GI2039324/5/6

€ 249,95

AIR ATTACK SHIELD

Deze helm is nu voorzien van ons beste Roc Loc® 

5-verstelsysteem, een vederlichte, dunne voering 

en de koelende werking van strategisch geplaatste 

luchtopeningen. Verstelbaar P.O.V.-vizier met aanpassing 

van 15°. Extreem lichte voering met slanke gesp.  

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Roll Cage™ interne versteviging. Roc Loc® 5.  

19 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: White/Silver GI2039368/69/70 |  

Matte Black GI2039365/6/7

€ 169,95

PNEUMO

Ontwerp dat uitgebreid is getest een windtunnel. ‘Korte’ 

punt van 10 mm voor fietsers met een vlakker rugprofiel. 

‘Lange’ punt van 45 mm voor fietsers met een compact/

gebogen rugprofiel. Geventileerd oogscherm (inbegrepen 

bĳ Gray / Silver Flash; verkrĳgbaar voor Clear / Silver 

Flash.) X-Static®-vulling. Extreem lichte voering met slanke 

gesp. Uitneembare EVA-vullingen om de breedte en 

pasvorm aan te passen. In-Mold-schaal van polycarbonaat 

met EPS-voering. Roc Loc® TT. Interne kanalen.

Kleuren: White/Silver GI2039273/4 | Red/Black 

GI2039275/6

€ 299,95

SELECTOR
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Of je nu een wedstrĳd rĳdt, een trainingsrit maakt of gewoon 

met je vrienden een stuk gaat rĳden, deze helm is geschikt 

voor vrĳwel elke rit. In-Mold-schaal van polycarbonaat met 

EPS-voering; interne Roll Cage™-versteviging. Roc Loc® 5. 

23 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Fluorescent Orange/White GI7036141/2/3 | Black/

Blue GI2039393/4/5 | White/Silver GI2039384/5/6 |  

Black/Red GI2039390/1/2

€ 139,95

SAROS

De Monza™ is een uitstekende keuze voor toerfietsers 

en wielrenners die op zoek zĳn naar de slanke stĳl en 

topprestaties van racehelmen. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Roc Loc® 5.  

24 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte Black/Red GI2023505/6/7 | Blue/White 

GI2023502 | Silver/White GI2023499/500/501 |  

Titanium/Silver GI2023508/09/10

€ 119,95

MONZA

De Savant™ is ideaal voor fietsers die dol zĳn op 

mooie routes in een hoog tempo. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Roc Loc® 5.  

25 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Blue/White GI2039399/400/401 | Highlight 

Yellow GI2039402/3/4 | Matte Black/Charcoal 

GI2031000/1/2 | White/Silver GI2031003/4/5

Kleuren XL: Matte Black/Charcoal GI2039411 |  

White/Silver GI2039412

€ 99,95

SAVANT/XL
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Geïntegreerde P.O.V.-camerabevestiging

Vizier dat zonder gereedschappen kan worden bevestigd. 

Ventilatiekanalen bĳ de wenkbrauwlĳn. Vulling die in noodgevallen 

kan worden verwĳderd. Antimicrobiële X-Static®-vulling 

D-RIng-gespsysteem. TuneUps™-luidsprekervakjes met 

O-Snap™-kabelsysteem. Vervangende wangvullingen, vizier 

en binnenvoering verkrĳgbaar. Schaal van fiberglas met EPS-

voering. Aangepaste spuitgegoten pakkingen rond de brilopening 

en nekrol. Met vinyl en nitril gevoerde kinbescherming.  

Vervangende sets met Fit Kit™-vulling verkrĳgbaar.  

8 openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte Black/Red GI7037743/4/5/6 | Black Lunar  

Lander GI7037791/2/3/4 | Matte Black GI7037679/80/81/82

€ 199,95

CIPHER

De ideale helm voor topprestaties tĳdens XC-ritten. 

Verstelbaar P.O.V.™-vizier met verticale aanpassing van 

15°. In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering. 

Roll Cage™ interne versteviging. Roc Loc® 5.  

23 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Bright Green GI7036513/4/5 | Matte Black/

Charcoal GI2039449/50/51 | Matte White/Silver 

GI7036561/2/3

€ 149,95

ATHLON

Wie veel in de bergen fietst, kan niet zonder een uitrusting 

die veelzĳdig, licht, duurzaam én comfortabel genoeg is 

om vier tot vĳf uur allerlei wisselende omstandigheden 

te trotseren. Verstelbaar P.O.V.™-vizier met verticale 

aanpassing van 15°. X-Static®-vulling. Volledig omsluitende 

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Roll Cage™ interne versteviging. Roc Loc® 5.  

17 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte Black/Highlight Yellow GI7036413/4/5 |  

Matte White/Black GI7036464/5/6 |  

Highlight Yellow GI2039434/5/6

€ 169,95

XAR

Off-road helmen van Giro Samen kunnen jullie elk parcours aan
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Een mountainbikehelm moet in de eerste plaats 

comfortabel en duurzaam zĳn. De Phase™ voldoet hieraan 

in alle opzichten: hĳ is zo licht, koel en solide dat je zelfs 

de zwaarste klimroutes en rotspaden durft te trotseren. 

Verstelbaar vizier in motorstĳl. Extreem lichte voering met 

slanke gesp. In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-

voering. In Form™. 12 openingen met interne kanalen.

Kleuren: Red/Black GI7036841/2/3 | Matte White/Black 

GI7036829/30/31 | Matte Black

GI7036781/2/3

€ 99,95

PHASE

De Hex™ combineert een stoere, progressieve stĳl met de 

veelzĳdigheid van een trail-helm. Verstelbaar P.O.V.™-vizier 

met verticale aanpassing van 15°. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Roc Loc® 5.  

21 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte Glowing Red GI7036609/10/11 | 

Matte Bright Green GI7036597/8/9 | Matte Black 

GI7036585/6/7 | Matte White Lines GI2031042/3/4

€ 129,95

HEX

De Section™ is een nieuwe, lichtere variant van de 

oude, vertrouwde helm in skatestĳl. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Fit Kit™-vulling.  

8 luchtopeningen.

Kleuren: Blue GI2039556/7/8 | Bright Green 

GI7036901/2/3 | Matte Black GI2019029/30/31 |  

Matte Dark Shadow GI7036865/6/7 |  

Transparant White GI7036925/6/7

€ 69,95

SECTION

De Hex™ combineert een stoere, progressieve stĳl met de 

veelzĳdigheid van een trail-helm. Verstelbaar P.O.V.™-vizier 

met verticale aanpassing van 15°. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Roc Loc® 5.  

21 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte Black GI7036641

€ 129,95

HEX XL

De Flak™ is een helm in echte skatestĳl, met een vlakke 

ABS-schaal voor een goede duurzaamheid en een lichte 

EPS-voering die helpt schokken te absorberen. Harde 

ABS-schaal met een hoge stootvastheid, voorzien van 

EPS-voering. Fit Kit™-vulling. 13 luchtopeningen.

Kleuren: Matte Black GI920217/8/9 | Matte Blue 

GI7036949/50/51 | Matte Bright Green GI2039532/3/4 

| Matte Glowing Red GI7036973/4/5 | Matte Olive 

Swat GI2039541/2/3 | Matte White/Blue Logos 

GI2039529/30/31 | Matte Titanium GI2031102/3/4

€ 54,95

FLAK

De Feature™ heeft een compleet nieuwe, platte vorm die 

een groter deel van het hoofd bedekt dan traditionele XC-

helmen. Daarnaast  zorgen gestroomlĳnde luchtopeningen 

ervoor dat je je warmte kwĳt kunt wanneer je klimt met een 

lagere snelheid. Verstelbaar vizier in motorstĳl. Extreem 

lichte voering met slanke gesp. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. In Form™.  

12 openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte White GI7036737/8/9 | Bright Green 

GI7036677/8/9 | Matte Black GI2039475/6/7 |  

Matte Glowing Red GI7036701/2/3

€ 99,95

FEATURE

04-2013 | Keuze van O2

03-2013 | Zeer goed
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We hebben de Bishop™ ontwikkeld voor fietsers die op zoek 

zĳn naar de klassieke Giro-pasvorm, maar dan in een extra grote 

maat. Deze helm is gebaseerd op de slanke lĳnen en uitstekende 

ventilatie van de Revel™ en de Verona™, kan zowel op de weg 

als op zandpaden worden gebruikt en blĳft door de In-Mold-

constructie licht zonder dat dit ten koste van de duurzaamheid 

gaat. Schaal met volledige omsluiting. Opklikbaar vizier met 

verstevigde ankerpunten. Reflecterend achterplaatje.  

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Acu Dial™. 22 luchtopeningen.

Kleuren: White/Silver GI7037433 | Black/Charcoal GI7037425

€ 59,95

BISHOP

De compacte, klassieke lĳnen van de Reverb zĳn perfect 

voor een stĳlvolle fietstocht door de stad. Afneembaar 

vizier in zonneklep-stĳl. Volledig omsluitende In-Mold-

schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Auto Loc™. 9 luchtopeningen.

Kleuren: Black/Red Retro GI2039574/5/6 | Highlight 

Yellow GI2039571/2/3 | Matte Black GI2039562/3/4 | 

Matte White Caution Pin Line GI7037313/4/5

€ 89,95

REVERB

De jongste toevoeging aan een ontwerplĳn die al jarenlang 

favoriet is: de Skyline™ II biedt je een pasvorm en comfort 

die vergelĳkbaar zĳn met onze allerbeste helmen, tegen 

een betaalbare prĳs. In-Mold-schaal van polycarbonaat 

met EPS-voering. Opklikbaar vizier.  

Acu Dial™. 10 luchtopeningen.

Kleuren: Red/Black GI7037455 | White/Silver GI7037457 | 

Black/Charcoal GI7037451 | Blue/Black GI7037453

€ 39,95

SKYLINE II

Met de Rift™ zĳn de kenmerken en vormgeving van onze 

hoogwaardige trail-helmen (zoals een duurzame In-Mold-

constructie en een afneembaar vizier) nu ook beschikbaar 

voor recreatieve fietsers. Snap-fit™ 2-vizier. In-Mold-schaal 

van polycarbonaat met EPS-voering.  

Acu Dial™. 24 luchtopeningen.

Kleuren: Blue/Black GI7037325 | Matte Black/Charcoal 

GI7037329 | Matte Titanium/Highlight Yellow GI7037333 | 

Matte White/Silver GI7037337 | Red/Black GI7037341

€ 74,95

RIFT

Soms zĳn de eenvoudigste ontwerpen ook de slimste. 

De Trinity™ is de juiste keuze voor fietsers die op zoek 

zĳn naar een klassieke fietshelm waarin comfort en 

prestaties hand in hand gaan. Schaal met volledige 

omsluiting. Reflecterend achterplaatje. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. Acu Dial™.  

22 luchtopeningen.

Kleuren: Highlight Yellow GI7037375 | Blue/Black 

GI7037373 | Black/White GI7037369 | Matte Titanium/

White GI7037381 | Red/Black GI7037385 | White/Silver 

GI7037389

€ 49,95

TRINITY

De zelfverzekerde stĳl en uitstekende ventilatie van de 

Revel zorgen in combinatie met het compacte ontwerp 

voor een prettige aanvulling op vrĳwel elke fietstocht. 

Schaal met volledige omsluiting. Opklikbaar vizier met 

verstevigde ankerpunten. Reflecterend achterplaatje.  

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Acu Dial™. 22 luchtopeningen.

Kleuren: Matte Black/White GI7037349 | Matte Titanium/

Silver GI7037357 | Red/Black GI7037361 |  

White/Silver GI7037365

€ 59,95

REVEL
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Van de eerste schetsen tot testmodellen van klei en het uitvoeren van valproeven; elke stap tĳdens het maken van een helm heeft een duidelĳk 

doel, namelĳk het beschermen van de hersenen van de fietser. Met dit als missie wĳdt Giro zich aan de ontwikkeling van helmen die licht, 

aërodynamisch, comfortabel en esthetisch verantwoord zĳn. Je helm moet aanvoelen als een verlengstuk van jezelf en van het fietsen waar 

je zo van houdt, ongeacht of je graag bergen bedwingt, rotspaden trotseert of er gewoon graag in de zomer op uit trekt. Je wilt eigenlĳk nooit 

ondervinden hoe goed een helm zĳn belangrĳkste taak vervult. Giro stuurt je echter de wereld in met het vertrouwen dat als het erop aan komt, ze 

zorgvuldig denkwerk, weloverwogen ontwerpen en rigoureuze tests hebben gecombineerd om iets zeer belangrĳks te beschermen: jou.

HELMONTWIKKELING
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De Xara™ is ons hoogwaardig Women’s Series-model 

voor off-road fietsers die op zoek zĳn naar een stĳlvol, 

plat ontwerp met maximale ventilatie en een fantastische 

duurzaamheid. Verstelbaar P.O.V.™-vizier met verticale 

aanpassing van 15°. X-Static®-vulling. Volledig omsluitende 

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Roll Cage™ interne versteviging. Roc Loc® 5.  

17 Wind Tunnel™-openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte White Galaxy GI7036487/8 |  

Matte Titanium/Blue Easy Living GI7036479/80

€ 169,95

XARA

De Verona™-helm combineert een gestroomlĳnd ontwerp 

en een lichte constructie met een pasvorm en andere 

elementen die een rit zo aangenaam mogelĳk maken, 

zowel op de weg als off-road. Schaal met volledige 

omsluiting. Opklikbaar vizier met verstevigde ankerpunten. 

Reflecterend achterplaatje.  

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Acu Dial™. 22 luchtopeningen.

Kleuren: Matte Tianium Easy Living GI7037405 |  

Ruby Red Lace GI7037413 | White Galaxy GI7037417 | 

White/Silver Modernist GI7037421

€ 59,95

VERONA

De Feather™ dekt je hoofd iets meer af dan traditionele 

trail-helmen. Met luchtopeningen die warmte afvoeren 

is deze helm perfect wanneer je vaak klimt met een 

lagere snelheid. Verstelbaar vizier in motorstĳl. Extreem 

lichte voering met slanke gesp. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. In Form™.  

12 openingen met interne kanalen.

Kleuren: Matte Black GI7036755/6 |  

Matte White Galaxy GI7036763/4

€ 99,95

FEATHER

De Amare™ is onze meest hoogwaardige helm 

uit de Women’s Series, voorzien van In-Mold™-

composietversteviging. Extreem lichte voering met slanke 

gesp. In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering. 

In-Mold-composiet. Roll Cage™ interne versteviging.  

Roc Loc® 5. 26 Wind Tunnel™-openingen  

met interne kanalen.

Kleuren: Matte White Galaxy GI7035958/9 |  

Matte Titanium/Blue Easy Living GI7035950/51

€ 189,95

AMARE

De Venus™ II is ontworpen met het oog op stĳl en 

bescherming, en is een uitstekende keuze voor fietsers die 

veel waarde hechten aan comfort en gemak. In-Mold-

schaal van polycarbonaat met EPS-voering. Opklikbaar 

vizier. Acu Dial™. 10 luchtopeningen.

Kleuren: Ice Blue/White Tallac GI7037601 |  

Black/Metallic Charcoal Tallac GI7037599 |  

White/Silver Tallac GI7037603

€ 39,95

VENUS II

De Sonnet™ is een favoriet uit onze Women’s Series-

collectie. Deze helm biedt een alom bejubelde pasvorm 

en prestaties voor fietsers die dol zĳn op mooie routes in 

een hoog tempo. In-Mold-schaal van polycarbonaat met 

EPS-voering. Roc Loc® 5. 25 Wind Tunnel™-openingen 

met interne kanalen.

Kleuren: White/Rhodamine GI7036319/20 |  

Matte Black/Dynasty Green Modernist GI7036303/4 | 

Matte Titanium/Blue Easy Living GI7036311/2

€ 99,95

SONNET
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Een stoere helm in mountainbikestĳl met het gemak 

en comfort van de OneStep™-versteltechnologie. De 

Rascal™ is uitgerust met enkele voorzieningen die je ook 

terugvindt in de allerbeste helmen voor volwassenen. 

Geïntegreerd vizier. Anti-knelgesp. Geïntegreerd 

insectennet. Knipperende LED-lichtjes. In-Mold-schaal van 

polycarbonaat met EPS-voering. OneStep™.  

12 luchtopeningen.

Kleuren: Bright Green GI7037523/4 |  

Matte Blue GI7037515/6 | Pink Unicorns GI2031494/5 | 

Red/Black Flames GI2031488/9

€ 49,95

RASCAL

Kinderen willen fietsen, en met de Raze™ kunnen zĳ stoer 

en goed beschermd op pad. Deze helm is uitgerust met 

ons handige Acu Dial™-systeem voor een comfortabele, 

stabiele pasvorm in een makkelĳk en snel verstelbaar 

ontwerp. Schaal met volledige omsluiting. Opklikbaar vizier 

met verstevigde ankerpunten. Reflecterend achterplaatje. 

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Acu Dial™. 22 luchtopeningen.

Kleuren: Matte Black/Highlight Yellow GI7037465 | White/

Pink Wailua GI7037481 | Black/Charcoal GI7037461 | 

White/Silver GI7037485

€ 54,95

RAZE

De Rodeo™ is voorzien van gebruiksvriendelĳke elementen 

zoals het Acu Dial™-verstelsysteem. Geïntegreerd vizier. 

Anti-knelgesp. Geïntegreerd insectennet. Reflecterend 

achterplaatje. Micro-schaal met EPS-voering.  

Acu Dial™. 6 luchtopeningen.

Kleuren: Pink GI7043000 | Matte Blue GI7042996 | 

Highlight Yellow GI2039624

€ 34,95

RODEO

Wanneer een kleine fietser dezelfde helm wil dragen als zĳn 

grote voorbeeld, is de Tempest™ een goede keuze. Schaal 

met volledige omsluiting. Reflecterend achterplaatje.  

In-Mold-schaal van polycarbonaat met EPS-voering.  

Acu Dial™. 22 luchtopeningen.

Kleuren: Ruby Red Lace GI7037445 | Matte Green Came 

GI7037441 | Black/White GI7037437 | White/Silver 

Modernist GI7037449

€ 49,95

TEMPEST

De Me2™ is voorzien van vernuftige elementen waar 

zowel ouders als kinderen dol op zullen zĳn, zoals een 

aanpasbaar verstelsysteem met een draaiknop en een 

gesp die de zachte huid niet afknelt. Geïntegreerd vizier. 

Anti-knelgesp. Geïntegreerd insectennet. Reflecterend 

achterplaatje. Micro-schaal met EPS-voering.  

Mini Loc™. 6 luchtopeningen. 

Kleuren: Matte Blue Hammer GI7042948 |  

Pink GI7042960

€ 34,95

ME2

Kinderen willen net zo stoer zĳn als de volwassenen waar 

zĳ naar opkĳken. In-Mold-schaal van polycarbonaat met 

EPS-voering. Opklikbaar vizier. Acu Dial™.  

10 luchtopeningen.

Kleuren: Black/Hot Pink Fab Flowers GI7037489 |  

Bright Green GI7037491

€ 39,95

FLURRY II
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ELKE HELM HEEFT ZĲN EIGEN DOEL 

Al sinds het allereerste begin ontwikkelt Bell nieuwe technologieën om mensen te helpen hun snelheidsgrenzen te verleggen. Ons bedrĳf ontstond in de 

jaren '50 in de racewereld van Californië, en sindsdien zĳn we altĳd blĳven zoeken naar manieren om het onvoorstelbare mogelĳk te maken. Bell werkt nauw 

samen met professionele sporters die elke dag weer vertrouwen op onze helmen. Dankzĳ hun ideeën, hun hoge eisen en hun dagelĳkse blootstelling aan 

extreme situaties kan Bell zaken zoals gewicht, ventilatie, comfort en pasvorm blĳven verbeteren. Elke technologie wordt ontwikkeld met een gericht doel in 

gedachten en wordt vervolgens gerealiseerd met een messcherpe focus om te voorzien in een specifieke behoefte.

HELMEN VAN BELL
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Aanbevolen gebruik: wegwedstrĳden, veldritten, triatlon, raceliefhebbers, touring/

trekking.

TAG™-verstelsysteem. Fusion In-Mold Microshell. Lichtgewicht Interne versteviging. 

Ventilatie via speciale kanalen. X-Static®-vulling. Lichtgewicht voering. Lichtgewicht 

gesp. Lichtgewicht Cam-lock-riemsluiting. 26 luchtopeningen.

Gewicht: 244 g

Kleuren: White/Red/Black Draft BE7039363/4/5 | Matte Black BE7019425/6/7 | 

White Stripes BE2033457/4/5

€ 199,95

GAGE

Aanbevolen gebruik: wegwedstrĳden, MTB XC-races, veldritten, triatlon, 

raceliefhebbers, touring/trekking.

TAG™-verstelsysteem. Verstelbaar VPV™-vizier. Fusion™ In-Mold Microshell. 

Interne versteviging. Ventilatie via speciale kanalen. Cam-Lock™-riemsluitingen. 

CoolMax®-vulling. Geregistreerde illustraties. 26 luchtopeningen.

Gewicht: 297 g

Kleuren: Matte Blue/White Script BE7039423/4/5 | Matte Silver/Titanium 

Arrow BE7045844/5/6 | Red/White Script BE7039459/60/61 | Silver/White 

BE7045850/1/2

€ 189,95

VOLT

VERSTELSYSTEMEN

Twin Axis Gear™ (TAG)

Het geavanceerde Twin Axis Gear™ 

verstelsysteem (TAG) van Bell past zich over 

twee assen aan op het hoofd: rondom, zoals alle 

standaardverstelsystemen, maar ook verticaal, om 

beter in te spelen op de verschillende vormen van 

het achterhoofd.

Speed Dial™

Met één draai aan de knop zorgt het makkelĳk 

toegankelĳke Speed Dial systeem dat je helm als 

gegoten zit.

Geared Positioning System™ (GPS)

Het al vaak geïmiteerde Geared Positioning 

System™ (GPS) kan met één hand worden 

aangepast om snel en gemakkelĳk te zorgen voor 

een superieure pasvorm en optimaal comfort.

ErgoDial™

Het ErgoDial™ verstelsysteem maakt het mogelĳk 

om onze Universal Fit-helmen met één hand te 

verstellen.

OneStep™ Fit

Het OneStep Fit™-systeem is eenvoudigweg de 

snelste en meest intuïtieve manier om een helm 

goed te verstellen. Zet de helm op… klik de gesp 

vast… en je kunt op pad met een helm die goed 

past en correct wordt gedragen.

MICROSHELL SCHALEN

Fusion In-Mold Microshell  In-molding is een 

proces waarbĳ de Microshell-schaal van de helm 

wordt gebonden aan de EPS-schuimlaag om 

zodoende een sterkere, stevigere helm te vormen.

In-Mold Bottom Wrap

Door het Microshell materiaal aan de onderste 

helft van de helm te binden, wordt met het 

In-Mold Bottom Wrap-proces dat deel van de 

helm afgedekt dat bĳ de meeste helmen minder 

duurzaam is: het blootliggende EPS-schuim.

VULLING

X-Static®- en XT-2®-vulling 

X-Static®- en XT-2®-voeringen zĳn geweven 

met echte zilvervezels en zĳn een sneldrogende 

materialen die de groei remmen van bacteriën 

en schimmels die geurtjes veroorzaken. 

Tegelĳkertĳd houden de materialen je koeler dan 

standaardvoeringen.

Coolmax®-vulling

Dit materiaal voert transpiratie af van het lichaam 

en zorgt dat het snel verdampt. Hierdoor voelt de 

fietser zich koeler en dus aangenamer.

VIZIEREN

Variable Position Visor™ (VPV)

Het Variable Position Visor van Bell kan 15 graden 

in horizontale richting worden aangepast met 

behulp van een geïntegreerd greepmechanisme 

dat het vizier stevig vastzet in de gewenste hoek.

Flying Bridge Visor™

Dit eenvoudig verstelbare systeem maakt 

gebruik van twee aan de zĳkant gemonteerde 

stelschroeven in combinatie met een zelf 

ontwikkeld nokkenmechanisme dat het vizier 

stevig vastzet zonder dat hiervoor een moeilĳk 

bereikbare schroef in het midden nodig is.

Blade Plus Visor™

Het Blade Plus Visor™ van Bell verlicht elke rit; 

het bevat namelĳk een geïntegreerde richel om de 

Blackburn Flea-koplamp aan te bevestigen.

Blade Visor™

De Blade Visor™ van Bell combineert een 

opvallend uiterlĳk met een eersteklas functionaliteit. 

Horizontale I-balkjes houden het vizier op zĳn 

plaats, waarbĳ het helmoppervlak minimaal wordt 

verstoord.

Inklikvizier

Het afneembare inklikvizier van Bell is een 

eenvoudige maar effectieve oplossing wanneer je 

fietst bĳ fel licht.

Vizierpluggen

Deze pluggen kunnen in de vizieropeningen 

worden geklikt, zodat de helm er ook afgewerkt 

uitziet wanneer je het vizier niet gebruikt.

CONSTRUCTIE

Gesegmenteerd EPS

Door een technologie met een flexibele 

pasvorm toe te voegen aan de inwendige 

EPS-schuimvoering, hebben we het comfort van 

helmen met een harde schaal aanzienlĳk kunnen 

verbeteren.

Composite Fiber Intake™ (CFI)

Composietconstructie

De Composite Fiber Intakes™ (CFI) van Bell 

hebben een dubbele functie op de Volt. Ten eerste 

fungeren ze als een zeer licht maar robuust skelet 

dat de algehele structuur van de helm versterkt. 

Ten tweede zorgt de gerichte oriëntatie ervoor 

dat de luchtstromen naar het interne StreamJet 

Ventilation™-systeem van de helm worden geleid, 

dat gebruik maakt van het venturi-effect om de 

ventilatiesnelheid en koeling te verbeteren.

Interne versteviging

Om de ventilatie te optimaliseren en het 

formaat zo compact mogelĳk te houden, zĳn 

hoogwaardige helmen voorzien van interne 

verstevigingsstructuren. Deze composietskeletten 

verstevigen de helmen op dezelfde manier als dat 

gewapend staal ervoor zorgt dat beton sterker 

wordt. Dit maakt grotere luchtopeningen mogelĳk 

waardoor de helm stĳlvoller en lichter wordt, 

terwĳl hĳ nog steeds voldoet aan de strengste 

veiligheidsnormen.

ANDERE KENMERKEN

Geïntegreerde camerabevestiging

Op Bell-helmen met een geïntegreerde 

camerabevestiging kun je makkelĳk een draagbare 

camera op de perfecte plaats bevestigen, 

zonder dat je hoeft te klungelen met dubbelzĳdig 

plakbandof tie-wraps.

GoggleGuide-systeem

Dankzĳ het verstelbare GoggleGuide™-

viziersysteem kunnen fietsers hun bril op- en 

afzetten zonder al te veel afgeleid te raken.

Ratelgesp

De ratelgesp van Bell zorgt ervoor dat de 

helm makkelĳk verstelbaar is dankzĳ het extra 

microbereik bĳ de gesp.

PinchGuard gesp

De PinchGuard gesp van Bell is speciaal 

ontworpen om te voorkomen dat kinderen hun 

nekvel afknellen wanneer zĳ hun helm vastmaken.

Cam-lock-riemsluitingen

Met de Cam-lock™ riemsluitingen van Bell kun je 

makkelĳk de riempjes rond je oren verstellen. Open 

eenvoudigweg de sluiting, kies een comfortabele 

afstelling, sluit de greep en je kunt op pad.
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Aanbevolen gebruik: wegwedstrĳden, MTB XC-races, veldritten, triatlon, 

raceliefhebbers, touring/trekking.

TAG™-verstelsysteem. Verstelbaar VPV™-vizier. Fusion™ In-Mold Microshell. 

Interne versteviging. Ventilatie via speciale kanalen. Cam-Lock™-riemsluitingen. 

CoolMax®-vulling. Geregistreerde illustraties. 20 luchtopeningen.

Gewicht: 297 g

Kleuren: Matte Black/Orange/Blue Talon BE7039507/8/9 | Black/White/Red 

Sparker BE2037533/4/1 | White/Silver BE2037518/19/7043801

€ 149,95

SWEEP

Aanbevolen gebruik: wegwedstrĳden, veldritten, triatlon, raceliefhebbers, touring/

trekking.

TAG™-verstelsysteem. Fusion™ In-Mold Microshell. Interne versteviging. Ventilatie 

via speciale kanalen. Cam-Lock™-riemsluitingen. CoolMax®-vulling. Geregistreerde 

illustraties. 24 luchtopeningen. 

Gewicht: 286 g

Kleuren: White/Silver Velocity BE7039616/7/8 | White/Black/Pink Velocity 

BE7039604/5/6 | Silver/Red/Black Velocity BE7039592/3/4 | Black/Titanium 

Velocity BE7039568/69/70

€ 119,95

ARRAY

Aanbevolen gebruik: touring/trekking, wegwedstrĳden, 

veldritten, woon-werkverkeer.

GPS™-verstelsysteem. Fusion™ In-Mold Microshell. Interne 

versteviging. Ventilatie via speciale kanalen. Cam-Lock™-

riemsluitingen. Geregistreerde illustraties. 22 luchtopeningen.

Gewicht: 305 g

Kleuren: Matte Titanium Hi-Vis Yellow Charged 

BE7039667/8/9 | Black/Titanium Charged BE2037614/5/6 | 

Turquoise/Silver/White Standard Issue BE7039706/7/8

€ 89,95

LUMEN

Aanbevolen gebruik: touring/trekking, wegwedstrĳden, 

veldritten, woon-werkverkeer.

GPS™-verstelsysteem. Fusion™ In-Mold Microshell. 

Interne versteviging. Ventilatie via speciale kanalen. 

Cam-Lock™-riemsluitingen. Geregistreerde illustraties. 18 

luchtopeningen.

Gewicht: 309 g

Kleuren: Black/Titanium BE2037730/1 | Titanium/Blue 

BE2037726/7 | Red/Black BE2037728/9

€ 79,95

ALCHERA

Aanbevolen gebruik: tĳdritten, triatlon.

TAG™-verstelsysteem. Fusion™ In-Mold Microshell. 

SeamFlex-oorflappen. X-Static®-vulling. Lichtgewicht 

voering. Lichtgewicht gesp. Lichtgewicht Cam-Lock™-

riemsluiting. Geregistreerde illustraties. 18 luchtopeningen.

Gewicht: 380 g

Kleuren: Black/Red Star BE7039718/19/20 |  White/Silver 

Star BE7039748/49/50

€ 219,95

JAVELIN

03-2012 | Ed's Choice
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Aanbevolen gebruik: MTB all-mountain/enduro, MTB trail-ritten.

Speed Dial™-verstelsysteem. Overbrow Ventilation. Geïntegreerde, verwĳderbare 

camerabevestiging. Verstelbaar GoggleGuide™ viziersysteem. Fusion™ In-Mold Microshell 

met spuitgegoten lagere afdekking. Interne versteviging. Ventilatie via speciale kanalen. Cam-

Lock™-riemsluitingen. Geregistreerde illustraties. 25 luchtopeningen, 4 wenkbrauwdelen.

Gewicht: 390 g

Kleuren: Bright Green BE2041348/49/50 | Black/White Star BE2041363/4/5 | Matte Black 

BE2041369/70/71 | Taylor Titanium Afterparty BE2041357/8/9

€ 139,95

Aanbevolen gebruik: MTB all-mountain/enduro, MTB trail-ritten, woon-werkverkeer.

SpeedDial™-verstelsysteem. Wenkbrauwband voor luchtstroming. Fusion™ 

In-Mold Microshell met lagere bandverankering. Geschikt in combinatie met bril. 

Blade Visor. Ventilatie via speciale kanalen. Cam-Lock™-riemsluitingen. CoolMax®-

vulling. 13 luchtopeningen, 4 wenkbrauwdelen.

Gewicht: 316 g

Kleuren: Matte Black BE7039855/6/7/8 | Mat Blue BE7039867/8/9 | Matte Glow 

Green BE7039887/8/9 | Matte Safety Orange BE7039919/20/21/22

€ 89,95

SUPER

STOKER

Aanbevolen gebruik: MTB endurance, MTB XC-races, MTB trail-ritten.

TAG ™-verstelsysteem. Verstelbaar VPV™-vizier. Fusion™ In-Mold Microshell. Interne 

versteviging. Ventilatie via speciale kanalen. Cam-Lock™-riemsluitingen. CoolMax®-vulling.

Geregistreerde illustraties. 21 luchtopeningen.

Gewicht: 325 g

Kleuren: Blue/White Burnout BE7039762/3/4 | Matte Black BE2037567/8/9 | Matte Red/

Blue Jimbo Phillips BE7039798/799/800 | Matte Tonal Jimbo Phillips BE7039810/1/2 | 

White/Silver Burnout BE7039822/3/4

€ 129,95

Aanbevolen gebruik: BMX-straat/dirt, woon-werkverkeer, MTB trail-ritten.

ABS-schaal van hard plastic. Gesegmenteerde EPS-voering. Gecertificeerd 

volgens de ASTM BMX-norm. 8 luchtopeningen.

Gewicht: 410 g

Kleuren: Hi-Vis Yellow Specter BE7040015/6/7 | Matte Black BE2041453/4/5/6 | 

Matte Glow Green Trax BE7040095/6/7 | Matte Grey Lynchpin BE7040111/2/3 | 

Matte Titanium Taylor Reeve Afterpart BE2041474/5/6 | Matte Grey/Black Scratch 

54 BE2041462/3/4 | Purple Trax BE7040175/6/7

€ 89,95

SEQUENCE

SEGMENT

Off-road helmen van Bell Een goede keuze voor elk off-road avontuur
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Aanbevolen gebruik: BMX-straat/dirt, skaten, woon-werkverkeer, cruiser/casual, MTB trail-ritten.

ABS-schaal van hard plastic. EPS-schuim met dubbele dichtheid. Gecertificeerd voor fietsen en 

skaten. 12 luchtopeningen.

Gewicht: 425 g

Kleuren: Scratcher Blue BE7040314/5/6 | Hi-Vis Yellow BE7040187/8/9 | Glow Green Tentaskull 

BE7040248/49/50 | Jimbo Phillips Punker BE7040260/1/2 | Paul Frank Julius Knockout 

BE7040296/7/8 | Scratcher Berry BE7040305/6/7 | Matte Black BE2037671/2/3 | Matte 

White BE2037656/7/8 | Matte Grey BE2037662/3/4 | Purple BE2037650/1/2 | Matte Black/

Charcoal DNA BE2037668/69/70 | Matte Teal Sugar Skull BE7040344/5/6 | Orange Sugar Skull 

BE7040332/3/4 | Matte Bone/Rust #1 Shocker BE2037665/6/7

€ 49,95

Aanbevolen gebruik: MTB DH-races, BMX-races, freeride, MTB-slalom/4X-races.

Makkelĳk te verwĳderen camerabevestiging. Soundtrax™-luidsprekervakjes. Overbrow 

Ventilation™-openingen. Velocity Flow Ventilation™. 3D-gevormde, snel vast te klikken 

wandkussens. Gevoerde kinband met D-ringsluiting. Geschikt voor het Eject®-systeem 

voor helmverwĳdering. Uitneembare, wasbare XT-2® Extended Wear-voering. Flying 

Bridge Visor™ met makkelĳk te verwĳderen schroeven. Lichtgewicht schaal van fiberglas. 

Door ASTM gecertificeerd voor Downhill en BMX. 9 luchtopeningen, 3 wenkbrauwdelen.

Gewicht: 1200 g

Kleuren: Glow Green 54 BE7040760/1/2/3/4/5 | Black/White/red Element 

BE7040712/3/4/5/6/7 | Matte Black BE7040785/86/87/88/89/90

€ 199,95

FACTION

TRANSFER-9

Aanbevolen gebruik: MTB DH-races, BMX-races, freeride, MTB-slalom/4X-races.

Geïntegreerde, verwĳderbare camerabevestiging. Soundtrax™-luidsprekervakjes en -audiogeleiding. 

Overbrow Ventilation™-openingen. Velocity Flow Ventilation™. Verwĳderbare magnetische 

Magnefusion™-wangkussens. Geschikt voor het Eject®-systeem voor helmverwĳdering. 

Uitneembare, wasbare XT-2® Extended Wear-voering. Volledig verstelbaar Flying Bridge Visor™. 

Lichte schaal volledig van carbon. Door ASTM gecertificeerd voor Downhill en BMX. Gevoerde 

kinband met D-ringsluiting. Inclusief: Gevoerde tas om de helm te bewaren, GoPro®- en Contour®-

camerabevestigingen. 10 luchtopeningen, 3 wenkbrauwdelen.

Gewicht: 1050 g

Kleuren: White/Black Carbon Emblem BE2041610/1/2/3/4/5 | Matte Black Carbon 

BE2041604/5/6/7/8/9

€ 499,95

Aanbevolen gebruik: BMX-races, DH/enduro, all-mountain.

Verstelbaar vizier. Full-Face-ontwerp. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 950 g

Kleuren: Mat Red/Black Exhaust BE2037582/3/4 | Matte Black BE2041142/3/4 | 

White/Silver BE2041139/40/41

€ 119,95

FULL-9

SANCTION
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Aanbevolen gebruik: woon-werkverkeer, touring/trekking, cruiser/casual.

TAG™-verstelsysteem. Blade Visor Plus met geïntegreerde verlichtingsrichel. 

Fusion™ In-Mold Microshell. Ventilatie via speciale kanalen. Geïntegreerde 

regengoten. Geïntegreerde bevestiging voor achteruitkĳkspiegel. Knipperlichtriem 

aan achterzĳde. CoolMax®-vulling. Geregistreerde illustraties. Ratelgesp. 21 

luchtopeningen.

Gewicht: 290 g

Kleuren: White/Silver Hash Lines BE7041474/5 | Matte Black Vis BE7041446/7

€ 79,95

Aanbevolen gebruik: woon-werkverkeer, touring/trekking, cruiser/casual.

ABS-schaal van hard plastic. Gesegmenteerde EPS-voering. Afneembaar Friction 

Fit-vizier. Geïntegreerde opening voor achterlicht. 9 luchtopeningen.

Gewicht: 450 g

Kleuren: Matte Orange BE7046481/2/3 | Matte Black BE7046469/70/71 | Blue 

BE7046475/6/7 | Primer Grey BE7046487/8/9

€ 69,95

INTERSECT

Aanbevolen gebruik: recreatief MTB, recreatief touring, 

cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Blade Visor. Extended 

Fusion™. In-Mold Microshell. Geïntegreerd insectennet. 

Ratelgesp. Reflecterende plaatjes. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 325 g

Kleuren: Matte Black BE7043020 | Matte Blue Speed 

Fade BE7043052 | Red Speed Fade BE7043055 | Silver 

White BE7040833

€ 69,95

INDY

Aanbevolen gebruik: recreatief MTB, recreatief touring, 

cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Robuust inklikvizier. Fusion™ 

In-Mold Microshell. Cam-Lock™-riemsluitingen. 

Geregistreerde illustraties. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 317 g

Kleuren: Black/Red/White Scurvy BE7040901 | 

Matte Black/Titanium Rally BE7040913 | Piston White 

BE7040921 | White/Black/Red Rally BE2038379

€ 49,95

PISTON

Aanbevolen gebruik: speciaal voor dames, recreatief MTB, 

recreatief touring, cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Blade Visor. Extended 

Fusion™ In-Mold Microshell. Geïntegreerd insectennet. 

Ratelgesp. Reflecterende plaatjes. Geregistreerde 

illustraties. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 306 g

Kleuren: White/Blue Prism Break BE7041324 | Black/

Raspberry Prism Break BE7041321

€ 69,95

DIXIE

MUNI
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Aanbevolen gebruik: speciaal voor dames, recreatief MTB, recreatief touring, 

cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Robuust inklikvizier. Fusion™ In-Mold Microshell. Cam-

Lock™-riemsluitingen. Geregistreerde illustraties. 15 luchtopeningen

Gewicht: 310 g

Kleuren: Black/Gold Cali BE7041327 | Titanium Purple Dunes BE2038375 | White/

Silver Cali BE7041340 

€ 49,95

STRUT
Aanbevolen gebruik: recreatief touring, cruiser/casual. 

ErgoDial™-verstelsysteem. Fusion™ In-Mold Microshell. Cam-Lock™-

riemsluitingen. Geregistreerde illustraties. 23 luchtopeningen.

Gewicht: 294 g

Kleuren: Blue Strip Blast BE2037542 | Glow Green Shatter BE7040982 | Matte 

Black/Titanium Shatter BE7040986 | Pruple Shatter BE7040990 | Red Stripe Blast 

BE2037538 |  White/Silver Blast BE7040998

€ 44,95

SOLAR

Aanbevolen gebruik: extra groot, recreatief MTB, recreatief 

touring, cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Inklikvizier. Fusion™ In-Mold 

Microshell. Cam-Lock™-riemsluitingen. Geregistreerde 

illustraties. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 367 g

Kleuren: Black/Red/Silver Scurvy BE7040657 | Matte 

Black BE7040665

€ 49,95

XLP

Aanbevolen gebruik: recreatief MTB, recreatief touring, 

cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Inklikvizier. Fusion™ In-Mold 

Microshell. Cam-Lock™-riemsluitingen. Geregistreerde 

illustraties. 17 luchtopeningen. 

Gewicht: 273 g

Kleuren: Silver/Red Sprawl BE7041404 | Black/Blue 

Sprawl BE7041395 | Black/Titanium Sprawl BE7041398 | 

White/Silver Sprawl BE7041408

€ 44,95

PRESIDIO

Aanbevolen gebruik: jongerenmaat, recreatief MTB, 

recreatief touring, cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Inklikvizier. Fusion™ In-Mold 

Microshell. Cam-Lock™-riemsluitingen. PinchGuard™-

gesp. Geregistreerde illustraties. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 310 g

Kleuren: Lavender/Teal/Silver Swan BE2038386 | Black/

Red Flames BE7041344 | Hi-Vis Yellow Scratcher 

BE7041350

€ 49,95

OCTANE
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NAanbevolen gebruik: jongerenmaat, recreatief touring, cruiser/casual.

ErgoDial™-verstelsysteem. Fusion™ In-Mold Microshell. Cam-Lock™-

riemsluitingen. PinchGuard™-gesp. Geregistreerde illustraties. 23 luchtopeningen. 

Gewicht: 273 g

Kleuren: Charcoal/Hi-Vis Yellow Rippler BE7041371 | Black/Red Rippler 

BE7041365 | Blue/Pink Rippler BE7041369 | Black/Pink Dreams BE2037511

€ 44,95

TRIGGER

Aanbevolen gebruik: jongerenmaat, BMX-straat/dirt, skaten, cruiser/casual, trail-ritten.

ABS-schaal van hard plastic. Gecertificeerd voor fietsen en skaten. EPS-schuim met 

dubbele dichtheid. 12 luchtopeningen.

Gewicht: 404 g

Kleuren: Titanium/Orange Boss 302 BE7040650/1 | Glow Green Shock Steady 

BE7040580/1 | Jimbo Phillips Elements BE7040588/9 | Pink/Blue Boss 

BE2037633/4 | Red Paul Frank Paint Ball BE7040644/5 | Pink Paul Frank Band 

Camp BE7040604/5 | Purple Love Birds BE7040628/9 | Blue Kid Knievel 

BE2037643/4 | Pink Sparkle Magenta BE2037627/8 | Blue Paul Frank B Boy 

BE2037645/6 | Matte Black/White Paul Frank Skull BE2037639/40 | Matte Black 

BE2037637/8 | Matte White BE2037635/6 | Red Daytone BE2037629/30

€ 44,95

FRACTION

Aanbevolen gebruik: kindermaat, cruiser/casual, trail-ritten.

ErgoDial™-verstelsysteem. Robuust inklikvizier. Fusion™ In-

Mold Microshell. Cam-Lock™-riemsluitingen. PinchGuard™-

gesp. Geregistreerde illustraties. 15 luchtopeningen.

Gewicht: 310 g

Kleuren: Blue Kid Knievel BE2038390 |  Hi-Vis Yellow Jimbo 

Phillips Slime BE7035309 | Purple Love Birds BE7035310 | 

Turquoise/Pink Dreams BE2038389

€ 49,95

BUZZ

Aanbevolen gebruik: kinderen/peuters.

Full Wrap Fusion™ In-Mold Microshell. OneStep™-

verstelsysteem. Ratelgesp. Geregistreerde illustraties. 

Geïntegreerd insectennet. 7 luchtopeningen.

Gewicht: 320 g

Kleuren: Blue/Green Gators BE7040853 |  Black/Red 

Snakebite BE7040845 | Hi-Vis Yellow Whale BE7040869 | 

Pink Milkshake BE7040877

€ 39,95

TATER

Aanbevolen gebruik: kinderen/peuters.

ErgoDial™-verstelsysteem. Geïntegreerd vizier. 

Nauwsluitende microschaal. Cam-lock™-riemsluitingen. 

PinchGuard™-gesp. Geregistreerde illustraties. 

Geïntegreerd insectennet. 6 luchtopeningen.

Gewicht: 252 g

Kleuren: Moto Race BE7040939/40 | Color Block Hearts 

BE7040930 | Pink Heart Animals BE2030079 | White/

Blue Super Hero Comic BE2030075/6

€ 29,95

BELLINO
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WĲ MAKEN TOPPRESTATIES MOGELĲK

Bĳ PRO maken de beste vakmensen ter wereld de beste producten ter wereld. Tĳdens het unieke, gezamenlĳke ontwerpproces voor deze onderdelen wordt 

de expertise van professionele fietsers en deskundige technici gebundeld om zodoende hoogwaardige onderdelen te vervaardigen die fietsers nét dat beetje 

meer geven om de race te winnen. Elke discipline, van wielrennen tot mountainbiken, heeft weer zĳn eigen vereisten. PRO overlegt met de allerbeste fietsers 

om die vereisten zeer nauwkeurig te kunnen bepalen voordat zĳ hun ongeëvenaarde expertise inzetten om de vereisten in hun ontwerp- en prodcutieproces 

te realiseren. Vervolgens worden de prototypes door de fietsers uitgebreid getest en geven zĳn feedback over hun bevindingen. Niets gaat in productie 

voordat zowel de technici als de fietsers tevreden zĳn.

PRO ONDERDELEN

KĲK 

ONLINE
pro-bikegear.com
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Full UD OS Carbon ontwerp voor ultieme stĳfheid. Speciaal voorkapontwerp zorgt 

voor minder spanning op de bouten. Het beste te gebruiken met het bĳbehorende 

Vibe Sprint-stuur voor optimale stĳfheid en uiterlĳk. Lengte: 105, 120, 135 mm. 

Hoek: -10°. Diameter stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 195 g.

Kleur: UD Carbon PRSS0299/300/301

€ 199,95

VIBE SPRINT STUURPEN

Alu 7050 materiaal met interne verstevigingsribben voor ultieme stĳfheid. Oversized 

bovendeel met geïntegreerde kabelgeleiding. Het beste te gebruiken in combinatie 

met de bĳbehorende Vibe Sprint stuurpen voor optimale stĳfheid en uiterlĳk. 

Afmetingen: 40, 42 en 44 cm. Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: vanaf 295 g.

Kleur: SB Black PRHA0256/7/8

€ 99,95

VIBE PRINT STUUR

PUZZELKLEMSYSTEEM

Het puzzelklemsysteem werd ontworpen om te zorgen voor een 

optimale 2-bouts voorklembevestiging op onze stuurpennen. Het 

puzzelontwerp vermindert de spanning op de bouten en het stuur en 

vergroot de stijfheid en duurzaamheid, dankzij de geoptimaliseerde 

positie van de voorklem.

STAR SERIES PRODUCTEN

Onderdelen die zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze 

gesponsorde profrenners.

HEAD-LOCK

Het Head-Lock systeem werd ontworpen om te zorgen voor een 

optimale 4-bouts voorklembevestiging. Het dicht het gat tussen de 

bovenzijde van de voorklem en de full carbon stuurpenbody. Het 

ontwerp vermindert de spanning op de bouten en het stuur en vergroot 

de stijfheid en duurzaamheid, dankzij een geoptimaliseerde positie van 

de voorklem.

FULL OVERSIZED

Sturen met een volledig, oversized gripgedeelte. 

Dit zorgt voor meer stijfheid en geeft de rijder een stevige en solide grip.

RIBVERSTEVIGING

De stuurbuis is voorzien van interne verstevigingsribben. Dit resulteert in 

zeer stijve sturen die optimaal geschikt zijn om de enorme krachten te 

weerstaan die erop worden uitgeoefend bij sprinten op topsnelheid.

SUPERSTIJF

Het ontwerp van deze artikelen zorgt ervoor dat ze optimale stijfheid 

bieden.

WIGKLEMSYSTEEM

De zadelpen en het zadel zijn verbonden door middel van een klemsys-

teem dat gebruikmaakt van een innovatieve wigklemconstructie. Het 

ontwerp daarvan zorgt ervoor dat er geen spanning op de bout(en) komt 

te staan. Het systeem maakt een meervoudig verstelbare configuratie 

mogelijk.

2X2 TWILL WEAVE CARBON

De carbonvezels hebben een geavanceerd weefpatroon (twee boven-

langs en twee onderlangs).

SMART SILICONE

Dankzij het slimme gebruik van siliconen is het stuurlint gemakkelijk te 

verwijderen. Tegelijkertijd zijn de kleefeigenschappen sterk genoeg om 

ervoor te zorgen dat het lint goed op het stuur vast blijft zitten zolang 

dat nodig is.

MAGNEETSLUITING

Een innovatief sluitsysteem met een interne magneet verzekert dat het 

pomphandvat vergrendeld blijft wanneer je de pomp niet gebruikt. 

GEÏNTEGREERDE EXPANDER

Een intern expandersysteem is geïntegreerd in het handvat. Dit zorgt 

voor een effectieve en strak ogende bevestiging aan het stuur.

INTERNE KABELGELEIDING

Geïntegreerde rem- en versnellingskabelgeleiding voor optimale aerody-

namica en een mooi uiterlijk.

TWISTLOCK

Een innovatief en gemakkelijk te gebruiken klemsysteem voor je 

aerostuurextensies. Het stelt je in staat om de positie ervan op diverse 

manieren aan te passen. 

PLATTE BINNENDELEN

Interne verstevigingen over de gehele lengte van carbon zadelpen-

nen. Deze zijn aan de voor- en achterzijde aangebracht om de totale 

constructie te versterken. In testen kunnen buizen van carbon met dit 

kenmerk krachten weerstaan die 50% boven de EN-norm liggen.

MEERVOUDIG VERSTELBAAR

Een groot verstelbereik om ervoor te zorgen dat rijders de ergonomische 

en aerodynamische positie aan kunnen passen aan hun specifieke 

behoeften.

ANATOMISCH MODEL

Anatomisch model voor geoptimaliseerde drukpunten.

AERO DESIGN

Aerodynamisch ontwerp dat getest is in de windtunnel.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

Dit product is gemaakt van biologisch afbreekbare materialen.

DRAADLOOS

Draadloze verbinding tussen zender en ontvanger.

LICHTGEWICHT

Gemaakt uit de lichtste materialen en dusdanig geconstrueerd dat het 

gewicht zo laag mogelijk is.

VLAK ZADEL

GEMIDDELD ZADEL

ROND ZADEL

Raceonderdelen van PRO Fantastische onderdelen voor fantastische resultaten

BG/ 151



R
A

C
E
O
N
D
E
R
D
E
L
E
N

Volledig geïntegreerde UD Carbon stuurpen-stuurcombinatie. Geïntegreerde 

dubbele kabelgeleiding. Verkrĳgbaar met anatomisch en compact 

stuurbochtontwerp. Afmetingen: 40, 42 en 44 cm (C/C). Lengte: 90-130 mm.  

Hoek: -8°. Geschikt voor 1 1/8” vorken. 

Gewicht: vanaf 410 g.

Kleur: UD Carbon | Shiny White

UD Carbon € 499,95 | Shiny White € 539,95

Full OS Monocoque T800 UD Carbon constructie. 

Geïntegreerde dubbele kabelgeleiding. Verkrĳgbaar 

met anatomisch, rond en compact stuurbochtontwerp. 

Afmetingen: 40, 42 en 44 cm (C/C). Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: vanaf 199 g.

Kleur: UD Carbon

Modellen: Anatomic PRHA0229/30 | Round 

PRHA0231/32 | Compact PRHA0233/34/35

€ 299,95

Top OS AL-7050 voor meer stĳfheid. Geïntegreerde 

dubbele kabelgeleiding voor rem- en versnellingskabels. 

Verkrĳgbaar met rond, anatomisch of compact 

stuurbochtontwerp. Afmetingen: 38, 40, 42 en 44 cm (C/C). 

Baanstuur alleen in 40 en 42 cm. Diameter: 31,8 mm. 

Gewicht: vanaf 260 g/275 g. Kleur: SB Black

Modellen: Anatomisch PR320485/6/7 | Rond 

PR320488/89/90 | Compact PRHA0031/52/53/54 | Baan 

PR320414/5

€ 79,95

Puzzelklemsysteem voor geoptimaliseerde 

voorklembevestiging. Driehoekige body voor 

geoptimaliseerde stĳfheid-gewichtverhouding. UD Carbon 

- Alu 7000 serie constructie met titanium bouten. Lengte: 

80-140 mm. Hoek: -10°. Diameter stuurklem: 31,8 mm. 

Geschikt voor 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 115 g.

Kleur: UD Carbon PRSS0137/38/39/40/41/42/43

€ 169,95

Puzzelklemsysteem voor geoptimaliseerde 

voorklembevestiging. Driehoekige body voor 

geoptimaliseerde stĳfheid-gewichtverhouding. Alu 

7075-serie constructie. Lengte: 80-140 mm.

Hoek: -10°. Diameter stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 

1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 120 g.

Kleur: SB Black PRSS0144/45/46/47/48/49/50

€ 79,95

Monocoque UD T800 Carbon constructie

  Meervoudig verstelbare zadelklem met titanium bouten. 

Spec.: 350 mm lang, 0 mm offset. Diameters: 27,2 & 31,6. 

Geschikt voor interne DI2-batterĳ SM-BTR2. 

Gewicht: vanaf 205 g.

Kleur: UD Carbon PRSP0090/91

v.a. € 219,95

3D-gesmede AL-2014 T6 constructie. Innovatief 1-bouts 

AL-7075 T6 wigklemsysteem. 15 mm offset. Afmetingen: 

27,2/31,6 x 350 mm. Geschikt voor interne Di2-batterĳ 

SM-BTR2.

Gewicht: vanaf 210 g.

Kleur: SB Black PRSP0087/89

€ 79,95

UD Carbon computerhouder. Uitsluitend voor Stealth Evo. Stuurdiameter: 26,0 mm.

Gewicht: 35 g.

Kleur: UD Carbon PRHA0036 | Shiny White PR510033

€ 59,95

STEALTH EVO STUURPEN-STUURCOMBI

VIBE STUUR

VIBE 7S STUUR/BAANSTUUR

VIBE STUURPEN

VIBE 7S STUURPEN

VIBE ZADELPEN

VIBE 7S ZADELPEN

STEALTH EVO COMPUTERHOUDER
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Alu AL-6061 T6 constructie. Anatomisch 

stuurbochtontwerp. Afmetingen: 38 cm, 40 cm, 42 cm, 44 

cm. Diameter: 26,0 mm of 31,8 mm. 

Gewicht: vanaf 290 g.

Kleur: SB Black PRHA0153/4

€ 24,95

LT STUUR

Ergonomisch bovendeel, Al-2014 T6 constructie. 

Compacte bocht, 70 mm reikwĳdte, 125 mm drop. 

Afmetingen: 40, 42 en 44 cm (C/C). Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: vanaf 280 g.

Kleur: SB Black PRHA0178/79/80

€ 49,95

PLT ERGO STUUR

AL-6061 DB constructie. Verkrĳgbaar met anatomisch 

stuurbochtontwerp. Afmetingen: 38, 40, 42 en 44 cm 

(C/C). Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: vanaf 285 g.

Kleur: SB Black

Model: Anatomisch PRHA0005/41/42

€ 37,95

XLT STUUR

3D-gesmede AL 6061 constructie. Lengte: 60, 80-130 

mm. Omkeerbare bevestiging (+6°/-6°). Diameter: 26,0 of 

31,8 mm. Geschikt voor 1” en 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 140 g.

Kleur: SB Black PRSS0174-PRSS0187

€ 29,95

LT STUURPEN

3D-gesmede AL 2014 constructie. Lengte: 50 - 130 mm 

voor 10° en 80 - 140 mm voor 6°. Hoeken: + 6°/-6° of 

+10°/-10°. Diameter stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 1 

1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 110 g.

Kleur: SB Black/6° PRSS0020/67/68/69/70/71 | SB 

Black/10° PRSS0026/73/74/75/76/77/78/79/80 | Shine 

White/6° PRSS0247/48/49/50/51/52

SB Black € 49,95 | Shine White € 54,95

PLT STUURPEN

3D-gesmede AL 2014 constructie. Lengte: 80 - 130 mm. 

Hoek: +10 / -10. Diameter: 31,8 mm. Geschikt voor 1 1/8” 

vorken.

Gewicht: vanaf 125 g.

Kleur: SB Black PRSS0009/62/63/64/65/66

€ 37,95

XLT STUURPEN

3D-gesmede AL-6061 T6 constructie. 20 mm offset. 

Afmetingen: 27,2 x 300 / 400 mm & 31,6 x 400 mm.

Gewicht: vanaf 285 g.

Kleur: SB Black PRSP0054/5/6

€ 27,95

LT ZADELPEN

3D-gesmede AL-6061 T6 constructie. Innovatief 1-bouts 

wigklemsysteem. 15 mm offset / 0 mm offset. Afmetingen: 

27,2/31,6 x 350 mm. Geschikt voor interne Di2-batterĳ 

SM-BTR2

Gewicht: vanaf 245 g.

Kleur: SB Black/offset PRSP0101/2 | SB Black 

PRSP0097/8 | Shiny White PRSP0099/100

SB Black € 54,95 | Shiny White 64,95

PLT ZADELPEN

  3D-gesmede AL-6061 T6 constructie. 15 mm offset. 

Afmetingen: 27,2 x 300 / 400 mm & 31,6 x 400 mm.

Gewicht: vanaf 240 g.

Kleur: SB Black PRSP0019/35/20

€ 34,95

XLT ZADELPEN
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KĲK 

ONLINE
pro-bikegear.com

Door het geringe gewicht, de grote sterkte en de grote ontwerpvrĳheid 

heeft carbon inmiddels een dominante positie ingenomen in het hogere 

marktsegment. Vrĳwel elk onderdeel van een fiets kan geheel of gedeeltelĳk 

van carbonfiber worden gemaakt. De prestaties van een carbononderdeel 

zĳn afhankelĳk van vele variabelen. Er is carbonfiber verkrĳgbaar in veel 

verschillende kwaliteitsklassen, die vervolgens op ongekend veel manieren 

kunnen worden toegepast. De lagen kunnen met verschillende harsen aan 

elkaar worden gebonden. Er bestaan allerlei technologieën om het carbon 

en het hars in een vorm te persen om zodoende de uiteindelĳke vorm te 

verkrĳgen. Bovendien is de vorm zelf ook van invloed op de prestaties. Voor 

elk afzonderlĳk onderdeel moeten de toepasselĳke materialen en technieken 

worden gekozen om de gewenste prestatiekenmerken te kunnen leveren.

CARBON  -

INZICHTEN
EEN REVOLUTIE IN HET ONTWERPEN VAN 

ONDERDELEN
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De off-road onderdelen van PRO zĳn grensverleggend, zodat ook jĳ je door niets hoeft te laten tegenhouden. In 

samenwerking met enkele van de beste renners ter wereld heeft PRO onderdelen ontwikkeld die voldoen aan de eisen van 

de meest extreme mountainbikers, met precies de juiste combinatie van gewicht, duurzaamheid, ergonomie en stĳfheid. Of 

je nu een liefhebber bent van crosscountry, downhill, enduro of gewoon rĳdt voor de lol, PRO biedt je de onderdelen die het 

mogelĳk maken. Wie graag deelneemt aan crosscountry-races, zal merken dat de ultralichte XCR-onderdelen je die o zo 

belangrĳke voorsprong kunnen bieden. Als je op zoek bent naar het avontuur en nieuwe paden wilt ontdekken, zĳn de lichte 

maar robuuste Tharsis-onderdelen echt iets voor jou. All-mountain fietsers hebben dan weer het meeste baat bĳ de solide 

Koryak-onderdelen, terwĳl FRS de sterkte en stĳfheid biedt die freeriders absoluut nodig hebben. Onderdelen uit de Star 

Series van Atherton Racing zĳn klaar voor de meest extreme ritten.

Off-road onderdelen van PRO Klaar voor de meest extreme ritten

Breed trailstuur van aluminiumlegering. Spec.: 740 mm breed, 31,8 mm middendiameter. Rise: 20 mm.

Gewicht: 270 g.

Kleur: SB Black PRHA0197

€ 79,95

THARSIS STUUR, ALUMINIUMLEGERING

Trailstuurpen van gesmede en gefreesde 

aluminiumlegering. Spec.: 1 1/8 vorkbuismaat met 31,8 

mm stuurklem. Lengtes: 60, 70, 80, 90, 100 mm.

Gewicht: vanaf 150 g.

Kleur: Black PRSS0234/5/6/7/8

€ 89,95

THARSIS STUURPEN, 
ALUMINIUMLEGERING

Speciaal trailontwerp met 10 mm offset. Diameters: 27,2 / 

30,9 / 31,6 x 375 mm.

Gewicht: 230 g/175 g.

Kleuren: SB Black PRSP0068/69/70 | UD Carbon 

PRSP0042/3/4

SB Black € 49,95 | UD Carbon v.a. € 199,95

THARSIS ALU/CARBON ZADELPEN

Lichtgewicht trailgrips met anatomische vorm. 

Taps toelopend ontwerp voor geoptimaliseerde 

schakelprestaties. Intern vergrendelsysteem in combinatie 

met sluitring met laag profiel en titanium bouten.

Gewicht: 120 g/set

Kleur: Black PRGP0004 | White PRGP0005

€ 29,95

THARSIS GRIPS
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Lichtgewicht en sterke XC-racezadelpen. Innovatief puzzelklemsysteem voor 

gemak en minder gewicht. Driehoekige vorm voor meer stĳfheid. 3D-gesmede AL 

7075 T6 constructie. Verkrĳgbaar met hoek van +5° en -5°

Lengte: 80-130 mm. Diameter stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 110 g.

Kleur: Black/+5° PRSS0162/3/4/5/6/7 | Black/-5° PRSS0168/69/70/71/72/73

€ 89,95

XCR STUURPEN

Lichtgewicht en sterke XC-racezadelpen. Verstevigde constructie met UD-carbon 

monocoque. Innovatief 2-bouts AL 7075 T6 wigklemsysteem. 15 mm offset voor 

betere afstelbaarheid en een sportieve positie. Afmetingen: 27,2 x 400 mm, 30,9 x 

400 mm en 31,6 x 400 mm.

Gewicht: vanaf 185 g.

Kleur: UD Carbon PRSP0051/2/3

€ 179,95

XCR ZADELPEN

Bar-ends voor XC-fietsen. Dunwandige AL 7075 T6-body met AL-bouten. Kort en 

recht ontwerp met hoek van 10° naar binnen. Lengte: 110 mm.

Gewicht: 60 g/set (incl. bouten en pluggen)

Kleur: SB Black PRBE0002

€ 49,95

XCR BAR-ENDS

Slank handvat voor ultieme grip, gevoel en controle. Eenvoudige montage/

verwĳdering door enkele vergrendelingsringen van aluminiumlegering. Lengte: 130 

mm, buitendiameter: 29 mm.

Gewicht: 82 g/set

Kleur: Black/Black PR372083 | Black/Silver PR372081 |White/Black PR372082

€ 15,95

XCR GRIPS

Lichtgewicht, riser XC-racestuur van carbon. Geleverd met eindpluggen voor 

sterkte en/of gebruik van bar-ends. Diameter: 31,8 mm. Afmetingen: 66 cm / 20 

mm rise / 9° backsweep / 5° upsweep.

Gewicht: 159 g.

Kleur: UD Carbon PRHA0182

€ 129,95

XCR RISER STUUR

Lichtgewicht, plat XC-racestuur van carbon. Geleverd met eindpluggen voor sterkte 

en/of gebruik van bar-ends. Diameter: 31,8 mm.

Afmetingen: 58 cm / 5° backsweep.

Gewicht: 115 g.

Kleur: UD Carbon PRHA0181

€ 119,95

XCR RECHT STUUR
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All-mountain riser-stuur. Sterke AL-7050-T6 DB constructie. Diameter: 31,8 mm. 

Afmetingen: 71 cm / 25 mm rise / 9° backsweep / 5° upsweep.

Gewicht: 269 g.

Kleur: SB Black PRHA0157

€ 59,95

KORYAK RISER-STUUR

Recht all-mountain stuur. Sterke AL-2014-T6 DB constructie. Diameter: 31,8 mm. 

Afmetingen: 66 cm / 5° backsweep.

Gewicht: 175 g.

Kleur: SB Black PRHA0156

€ 43,95

KORYAK RECHT STUUR

Duurzame, 3D-gesmede AL 6061 T6 constructie. 

Innovatief 1-bouts wigklemsysteem. 15 mm offset. 

Afmetingen: 27,2 x 400 mm, 30,9 x 400 mm en 31,6 x 

400 mm.

Gewicht: vanaf 285 g.

Kleur: SB Black PRSP0063/4/5

€ 39,95

KORYAK ZADELPEN
3D-gesmede all-mountain stuurpen. Sterke AL-6061 T6 

constructie. Hoek 10°. Lengte: 60-120 mm. Diameter 

stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 140 g.

Kleur: SB Black PRSS0208/09/10/11/12/13/14

€ 39,95

KORYAK STUURPEN

Licht OS-oppervlak voor meer comfort, grip en 

controle. Eenvoudige montage/verwĳdering door enkele 

vergrendelingsringen van aluminiumlegering. Lengte: 130 

cm, buitendiameter: 31 mm

Kleur: White PRGP0028

€ 16,95

KORYAK GRIPS

Riser-stuur voor freeriding. Breed stuur, gemaakt van 

Al-2014 T6-materiaal. Afmetingen: 80 cm / 31,8 mm. Riser-

hoogte: 20 mm en 40 mm.

Gewicht: 345 g.

Kleur: SB Black PRHA0198/9 | Shiny White PRHA0200/1

SB Black € 39,95 | Shiny White € 49,95

FRS RISER-STUUR

Gesmede freeride-stuurpen. 3D-gesmeed AL 6061 

T6-materiaal. Hoek: 5°. Lengte: 50 en 70 mm. Diameter 

stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 135 g.

Kleur: SB Black PRSS0267/8 | Shiny White PRSS0269/70

SB Black € 32,95 |Shiny White € 39,95

FRS STUURPEN

Zadelpen van gesmede AL6061 T6-aluminiumlegering met 

brede hoekverstelbaarheid. Speciaal freeride-ontwerp. 

Afmetingen: 27,2/31,6 x 350 mm.

Gewicht: vanaf 270 g.

Kleur: SB Black PRSP0071/3

€ 34,95

FRS ZADELPEN
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CNC-gefreesde stuurpen voor directe montage. 

Meerdere bevestigingsposities; 45-50 mm. Sterke en 

lichte 7050-aluminiumlegering. Geschikt voor FOX/RS-

vorkkronen.

Gewicht: 150 g.

PRSS0243

€ 99,95

THE ATHERTONS STAR SERIES
STUURPEN VOOR DIRECTE MONTAGE

Microfiber zadeldek met verstevigingen van Kevlar. 

SUS316-Ti rails. Superlichte en wedstrĳdgerichte 

zadelvoering. Afmetingen: 260 x 130 mm.

Gewicht: 195 g.

PRSA0077

€ 69,95

THE ATHERTONS STAR SERIES 
ZADEL

Dual Density Kraton DH-wedstrĳdgrips met kenmerkend 

Atherton-gripprofiel. Dubbele vergrendeling met uniek intern 

vergrendelsysteem. Borgring aan binnenzĳde, interne bevestiging 

op uiteinde. Lengte: 135 mm, buitendiameter: 30 mm.

PRGP0030

€ 19,95

THE ATHERTONS STAR SERIES
GRIPS

Volledig CNC-gefabriceerde, schroefdraadloze DH-

stuurpen. Sterk en licht Al7050-materiaal. Duurzame en 

sterke 5 mm inbusbouten. Hoek: 0°. Lengtes: 35 en 50 

mm. Diameter stuurklem: 31,8 mm. Geschikt voor 1 1/8” 

vorken.

Gewicht: vanaf 150 g.

PRSS0244/5

€ 99,95

THE ATHERTONS STAR SERIE STUURPEN 
ZONDER SCHROEFDRAAD

Downhill-zadelpen met 1-bouts klemsysteem. 

Pen van gesmede 7050 aluminiumlegering. Brede 

hoekverstelbaarheid. Spec.: 27,2 / 30,9 / 31,6 x 350 mm.

Gewicht: 230 g.

PRSP0078/79/80

€ 49,95

THE ATHERTONS STAR SERIE DH 
ZADELPEN

Breed DH-wedstrĳdstuur met lage rise van 20 mm.  Duurzaam, sterk en lichtgewicht AL-7050-T76 DB-aluminiumlegering. Afmetingen: 80 cm / 20 mm rise / 5° upsweep / 9° 

backsweep. Snĳtekens van 780 tot 720 mm. Versterkte constructie in het middendeel.

Gewicht: 330 g.

Kleur: SB Black PRHA0204

€ 79,95

THE ATHERTONS STAR SERIE DH STUUR

FIETS ALSOF JE EEN 
ATHERTON BENT

O N D E R D E L E N  -

INZICHTEN
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Dual Density-materiaal. Ergonomisch gevormd. Lengte: 

125 mm. Afgestemd op grip.

Gewicht: 140 g/set

Kleur: Black/Grey PRBE0005 | Black PRBE0009

Black/Grey € 17,95 | Black € 19,95

ERGONOMISCHE 
BAR-ENDS

Multifunctionele verstelbare stuurpen. Stuurklem met 4 

bouten. Hoek: verstelbaar van 70° tot 130°. Lengte: 95, 

110 of 125 mm. Diameter stuurklem: 25,4 of 31,8 mm. 

Geschikt voor 1” en 1 1/8” vorken.

Kleur: SB Black/10° PRSS0188/89/90/91/92/93/94 | SB 

Black/6° PRSS0181/2/3/4/5/6/7

€ 29,95

LT MTB STUURPEN

3D-gesmeed raceontwerp van aluminiumlegering. Lengte: 

80 mm.

Gewicht: 140 g/set

Kleur: SB Black PR320145

€ 23,95

ANATOMISCHE ALUMINIUMLEGERING 
BAR-ENDS

3D-gesmede AL 6061 constructie. Hoeken: +10°/-

10° (omkeerbaar). Lengte: 60, 80-130 mm. Diameter 

stuurklem: 25,4 mm / 31,8 mm. Geschikt voor 1” en 1 1/8” 

vorken.

Gewicht: vanaf 130 g.

Kleur: SB Black PR316001/02/03/21/22/23

€ 29,95

VERSTELBARE STUURPEN

Ergonomische bar-ends van 3K-carbon met klemmen van 

aluminiumlegering. Lengte: 110 mm. Hoek van 18 graden.

Gewicht: 100 g/set

Kleur: Carbon PRBE0001

€ 79,95

CARBONCOMPOSIET XC 
BAR-ENDS

3D-gesmede AL 6061 constructie. Hoek: 35°.

Lengte: 60, 90 mm. Diameter stuurklem: 25,4 mm. 

Geschikt voor 1” en 1 1/8” vorken.

Gewicht: vanaf 140 g.

Kleur: SB Black PR310081/2

€ 22,95

SHORTY 35 STUURPEN

Constructie van koudgesmede 

metaallegering. Lengte: 80 mm.

Gewicht: 100 g/set

Kleur: SB Black PR320107 | White 

PRBE0006

SB Black € 15,95 | White € 17,95

Constructie van koudgesmede 

metaallegering

Lengte: 110 mm.

Gewicht: 125g/set

Kleur: White PRBE0004

€ 23,95

Oversized constructie van koudgesmede 

metaallegering. Lengte: 80 mm.

Gewicht: 140 g/set

Kleur: SB Black PR320113 | White 

PRBE0003

SB Black € 16,95 | White € 23,95

Superlichte, 3D-gesmede 

aluminiumlegering. Lengte: 85 mm.

Gewicht: 60 g/set

Kleur: Black PR320148

€ 26,95

RECHT GESMEED 
BAR-ENDS

L-BEND GESMEED 
BAR-ENDS

KORT, OVERSIZED 
BAR-ENDS

SL ALUMINIUMLEGERING 
BAR-ENDS

Sterke en duurzame AL-2014-T6 DB constructie. 15 mm rise, 9° backsweep, 6° 

upsweep. Afmetingen: 60 cm / 25,4 mm.

Gewicht: 240 g.

Kleur: SB Black PRHA0185

€ 26,95

LT MTB RISE 15-STUUR

AL 2014-T6 DB constructie. Afmetingen: 58 cm / 31,8 mm / 25,4 mm.

Gewicht: 180 g.

Kleur: SB Black PRHA0228/184

€ 27,95

LT MTB CROSSCOUNTRY-STUUR
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Aërodynamisch ontwerp volledig van UD-carbon dat 

voldoet aan de eisen van de UCI. Brede verstelbaarheid 

van de armkussens en verlengstukken voor een optimale 

ergonomische en aërodynamische positie. Geintegreerde 

rem- en versnellingskabelgeleiding (ook voor Shimano 

Di2). Het beste te gebruiken in combinatie met de Missile 

Evo-stuurpen voor optimale aërodynamica en vormgeving. 

Afmetingen: 400 mm. Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: 595 g. (exclusief stuurpen)

Kleur: Carbon PRAB0001

€ 899,95

MISSILE EVO CARBON AËROSTUUR

Ovalen, aërodynamische verlengstukken voor aërostuur 

van UD-carbon. Voor een positie met een gestrekte 

pols en een lage onderarm. 10 possitiegaatjes, 5 

graden naar binnen en 12 graden omhoog hellend. 

Ronde binnendiameter van 19,4 mm voor Di2- of ander 

schakelmechanisme.

Gewicht: 142 g.

Kleur: Carbon PRAB0024

€ 219,95

MISSILE EVO J-BAND-VERLENGSTUKKEN

Aërodynamisch ontwerp volledig van UD-carbon 

dat voldoet aan de eisen van de UCI. Past perfect 

bĳ het Missile EVO opzetstuur PRAB0017. Inclusief 

4 vulstukadapters voor montage ‘onder het stuur’ 

en ‘boven het stuur.’ Geintegreerde rem- en 

versnellingskabelgeleiding (ook voor Shimano Di2). Het 

beste te gebruiken in combinatie met de Missile Evo-

stuurpen voor optimale aërodynamica en vormgeving. 

Afmetingen: 400 mm. Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: 295 g.

Kleur: Carbon PRAB0035

€ 499,95

MISSILE EVO BASISSTUUR

Onder en boven op het stuur te bevestigen.

Brede verstelbaarheid van de armkussens en 

verlengstukken voor een optimale ergonomische en 

aërodynamische positie. Brede, 1 cm dikke armkussens 

met Microfibre. Diameter stuurklem: 31,8 mm.

Gewicht: 400 g.

Kleur: SB black/Carbon PRAB0017

€ 399,95

MISSILE EVO OPZETSTUUR

Aërodynamisch ontwerp volledig van UD-carbon. 

Geintegreerde versnellingskabelgeleiding (Shimano Dura 

Ace Di2). Ontwikkeld voor gebruik met het Missile Evo-

aërostuur voor optimale aërodynamica en vormgeving. 

Diameter stuurklem: 31,8 mm. Verlenging: 85 mm, hoek -10°.

Gewicht: 295 g.

Kleur: Carbon PRSS0017

€ 329,95

MISSILE EVO STUURPEN

Ovalen, aërodynamische verlengstukken voor aërostuur 

van UD-carbon. Voor een neutrale pols- en armpositie. 

13 possitiegaatjes, 8 graden naar binnen en 45 graden 

omhoog hellend. Rond uiteinde van 19,4 mm voor Di2- of 

ander schakelmechanisme.

Gewicht: 142 g.

Kleur: Carbon PRAB0026

€ 229,95

MISSILE EVO SKIBAND-VERLENGSTUKKEN
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Alu aërostuurset (Synop AL + Synop HF). Geïntegreerde 

versnellings- en remkabelgeleiding. Stuurverlengstukken 

van aluminiumlegering en armsteunen met 5 mm dikke 

gelkussens. Volledig geïntegreerd klembandsysteem 

(FICS). Basisstuur van aluminiumlegering met Hydroform 

vorm. Breedte: 40 cm (C/C). Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: 715 g.

Kleur: SB Black PR320508

€ 199,95

SYNOP TT-KIT

S-Bend stuurverlengstukken volledig van carbon. Volledig 

geïntegreerd klembandsysteem (FICS). Armsteunen 

volledig van carbon. Inclusief 5 mm dikke gelkussens. 

Diameter: 31,8 mm (met vulstuk voor 26,0 mm). 

Gewicht: 350 g.

Kleur: Carbon/SB Black PR500012

€ 249,95

SYNOP OPZETSTUUR, CARBON

Basisstuur van aluminiumlegering met Hydroform vorm. 

Geïntegreerde remkabelgeleiding. Geschikt voor alle PRO-

opzetsturen. Breedte: 40 cm (C/C). Diameter: 31,8 mm.

Gewicht: 295 g.

Kleur: SB Black PR320507

€ 79,95

SYNOP HF TT-BASISSTUUR

Stuurverlengstukken van aluminiumlegering met vorm 

die voldoet aan ITU-vereisten. Volledig geïntegreerd 

klembandsysteem (FICS). Armsteunen van 

aluminiumlegering. Inclusief 5 mm dikke gelkussens. 

Diameter: 31,8 mm (met vulstuk voor 26,0 mm).

Gewicht: 410 g.

Kleur: SB Black PR320506

€ 129,95

SYNOP TRIATLON-OPZETSTUUR

S-Bend stuurverlengstukken van aluminiumlegering. 

Volledig geïntegreerd klembandsysteem (FICS). 

Armsteunen van aluminiumlegering. Inclusief 5 mm dikke 

gelkussens. Diameter: 31,8 mm (met vulstuk voor 26,0 

mm).

Gewicht: 415 g.

Kleur: SB Black PR320505

€ 129,95

SYNOP OPZETSTUUR, 
ALUMINIUMLEGERING

Aërodynamisch ontwerp uit één stuk. Geschikt voor 

sturen van 31,8 en 26,0 mm. Verstelbare armsteunen met 

anatomisch gevormde kussens.

Gewicht: 385 g.

Kleur: SB Black PR320501

€ 89,95

TEMPO OPZETSTUUR
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PRO Textreme discwiel. Breed, aëerodynamisch gevormd profiel. Brede velg (24 

mm) voor optimale overgang van de luchtstroom van band naar wiel. Monocoque 

Spread Tow Carbon-constructie. Dura-Ace 9000-naaf (compatibel met 10- en 

11-speed). Ovale ventieluitsparing die geschikt is voor langere ventielen. Inclusief 

ventielverlenger en beschermende wielhoes. Gewicht: 975 g.

Kleur: Carbon PRWH0035

€ 1.995,00

Carbon en Rohacel sandwichconstructie. 2x2 3K 

Twill-weefpatroon met matte coating. Ultegra 6700-naaf 

(compatibel met 9- en 10-speed). Incl. PRO-wielhoes 

en ventielverlenger. Bewezen in wedstrĳden door vele 

profploegen.

Gewicht: 1290 g.

Kleur: Carbon PRWH0003

€ 1.395,00

Stĳve monocoque carbonconstructie. 2x2 3K Twill-

weefpatroon met matte coating. Dura-Ace-baannaaf. Incl. 

PRO-wielhoes.

Gewicht: 1160 g.

Kleur: Carbon PRWH0005

€ 1.395,00

Carbon en Rohacel sandwichconstructie. 2x2 3K Twill-

weefpatroon met matte coating. Dura-Ace baannaaf 

(cup/conus-lagersysteem). Incl. PRO-wielhoes en 

ventielverlenger. Extreem stĳf door maximale oversized 

paraplu-vorm.

Gewicht: 1270 g.

Kleur: Carbon PRWH0004

€ 1.495,00

Carbon en Rohacel sandwichconstructie. 2x2 3K Twill-weefpatroon met matte 

coating. Ultegra 6700-naaf (compatibel met 9- en 10-speed). Incl. PRO-wielhoes en 

ventielverlenger. Bewezen in wedstrĳden door vele profploegen.

Gewicht: 1390 g.

Kleur: Carbon PRWH0002

€ 1.295,00

TEXTREME DISCWIEL 
tube achter

CARBON DISCWIEL
tube achter

CARBON BAANWIEL
5-spaaks tube voor

CARBON DISC-BAANWIEL
tube achter

CARBON DISCWIEL
draadband achter
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7 STAPPEN NAAR EEN 
PERSOONLĲKE PASVORM

Z A D E L S  -

INZICHTEN
KĲK 

ONLINE
pro-bikegear.com/saddles

Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Luchtstroomventilatie. Rail van carbon. Gewicht: 155 g.

Kleuren: White/Black PRSA0084/5 | Black/Black PRSA0095/7

€ 149,95

TURNIX CARBON AF 132/142 MM

Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Luchtstroomventilatie. SUS316-Ti rails. Gewicht: 205 g.

Kleuren: Black/Grey PRSA0080/74 | White/Grey/Red PRSA0081/75

€ 99,95

TURNIX AF 132/142 MM

Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Luchtstroomventilatie. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 205 g.

Kleuren: Black/White PRSA0036/8 | White/Red PRSA0037/9

€ 99,95

FALCON AF 132/142 MM

132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte basisconstructie

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. Rail van carbon.

Gewicht: 155 g.

Kleuren: White/Black PRSA0082/3 | Black/Black PRSA0094/6

€ 139,95

TURNIX CARBON 132/142 MM

132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. Schokdempingstechnologie. 

Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 205 g.

Kleuren: Black/Grey PRSA0078/2 | White/Grey/Red PRSA0079/3

€ 89,95

TURNIX 132/142 MM

132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

SUS316-Ti rails.

Gewicht: 205 g.

Kleuren: Black/White PRSA0032/4 | White/Red PRSA0033/5

€ 89,95

FALCON 132/142 MM

Volg de zeven eenvoudige stappen van de 

Saddle selector om je perfecte zadel te kiezen: 

1: Kies je discipline 2: Kies je geslacht 3: Kies 

de vorm van je zadel. 4: Schat je flexibiliteit in. 

5: Meet je zitbotten en beslis of je een zadel 

van 132 mm of 142 mm wilt voor heren, of van 

142 mm of 152 mm voor dames. 6: Kies je rail. 

7: kies je kleur. Discipline, geslacht, zadelvorm, 

flexibiliteit, anatomie, railmateriaal en zadelkleur: 

jouw route naar een perfecte pasvorm.
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Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Luchtstroomventilatie. Rail van carbon. Gewicht: 155 g.

Kleuren: White/Black PRSA0047/9 | Black/Black PRSA0087/9

€ 149,95

FALCON CARBON AF 132/142 MM

Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Luchtstroomventilatie. Rail van carbon. Gewicht: 155 g.

Kleuren: White/Black PRSA0067/9 | Black/Black PRSA0091/3

€ 149,95

GRIFFON CARBON AF 132/142 MM

Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Luchtstroomventilatie. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 205 g.

Kleuren: Black/White PRSA0056/8 | White/Red PRSA0057/9

€ 99,95

GRIFFON AF 132/142 MM

Specifieke vorm voor dames: 142 mm en 152 mm breed. Met carbon versterkte 

ronde onderzĳde. Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een 

hoge dichtheid. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 220 g.

Kleuren: Black PRSA0119/20 | White PRSA0121/2

€ 99,95

GRIFFON LADY 142/152 MM

132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. Schokdempingstechnologie. 

Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. Rail van carbon.

Gewicht: 155 g.

Kleuren: White/Black PRSA0043/5 | Black/Black PRSA0086/8

€ 139,95

FALCON CARBON 132/142 MM

132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. Schokdempingstechnologie. 

Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. Rail van carbon.

Gewicht: 155 g.

Kleuren: White/Black PRSA0063/5 | Black/Black PRSA0090/2

€ 139,95

GRIFFON CARBON 132/142 MM

132 mm en 142 mm breed. Met carbon versterkte onderzĳde. Schokdempingstechnologie. 

Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 205 g.

Kleuren: Black/White PRSA0052/4 | White/Red PRSA0053/5

€ 89,95

GRIFFON 132/142 MM

Specifieke vorm voor dames: 142 mm en 152 mm breed. Met carbon versterkte 

platte onderzĳde. Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een 

hoge dichtheid. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 220 g.

Kleuren: White/Grey/Red PRSA0117/8 | Black PRSA0115/6

€ 99,95

FALCON LADY 142/152 MM
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Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met glasfiber versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Microfiber-afdekking. Lichte PU-vulling. Rail van roestvrĳ staal.

Gewicht: 230 g.

Kleur: Black PRSA0107/8

€ 59,95

CONDOR RVS AF

Specifieke mountainbike-vorm. Met glasfiber versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Microfiber-afdekking. Lichte PU-vulling. Geïntegreerde 

duurzame zĳkanten. Rail van roestvrĳ staal.

Gewicht: 230 g.

Kleuren: Black PRSA0111 | White PRSA0112

€ 64,95

VULTURE RVS

Anatomic fit. 132 mm en 142 mm breed. Met glasfiber versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. PU-vulling en -afdekking. Rail van CrMo.

Gewicht: 250 g.

Kleur: Black PRSA0103/4

€ 44,95

CONDOR CRMO AF

Specifiek voor triatlons/tĳdritten. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Antislipafdekking. SUS316-Ti rails.

Gewicht: vanaf 295 g.

Kleuren: White PRSA0123 | Black PRSA0124

€ 139,95

AEROFUEL

132 mm en 142 mm breed. Met glasfiber versterkte onderzĳde. Schokdempingstechnologie. 

Microfiber-afdekking. Lichte PU-vulling. Rail van roestvrĳ staal.

Gewicht: 220 g.

Kleur: Black PRSA0105/6

€ 54,95

CONDOR RVS

Specifieke mountainbike-vorm. Met carbon versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. Superlichte EVA-vulling met een hoge dichtheid. 

Geïntegreerde duurzame zĳkanten. SUS316-Ti rails.

Gewicht: 210 g.

Kleuren: Black PRSA0109 | White PRSA0110

€ 89,95

VULTURE

132 mm en 142 mm breed. Met glasfiber versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. PU-vulling en -afdekking. Rail van CrMo.

Gewicht: 250 g.

Kleur: Black PRSA0101/2

€ 39,95

CONDOR CRMO

Specifieke mountainbike-vorm. Met glasfiber versterkte onderzĳde. 

Schokdempingstechnologie. PU-vulling en -afdekking.

Rail van CrMo.

Gewicht: 260 g.

Kleuren: Black PRSA0113 | White PRSA0114

€ 49,95

VULTURE CRMO
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Voetpomp met magnetische vergrendelfunctie. Ergonomisch 

gevormd handvat met zachte vulling aan de boven en onderkant. 

Platte, uiterst nauwkeurige drukmetermeter. Verlengde stalen 

cilinder, stalen basis met rubbeen gripgebied aan de bovenkant. 

Ventiel met T-kop voor Presta en Schräder. Adapters

voor onder andere Dunlop in het handvat. Maximale druk tot  

11 bar / 160 PSI.

Kleuren: Black/Blue PRPU0058 | White/Blue PRPU0059

€ 69,95

Voetpomp met magnetische vergrendelfunctie. 

Ergonomisch gevormd handvat met zachte vulling aan de 

bovenkant. Platte drukmeter. Verlengde stalen cilinder, 

stalen basis met gripgebied. Ventiel met T-kop voor Presta 

en Schräder. Adapters voor onder andere Dunlop in het 

handvat. Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI.

Kleuren: Black/Red PRPU0056 | White/Red PRPU0057

€ 49,95

Voetpomp met magnetische vergrendelfunctie. 

Ergonomisch gevormd handvat. Platte drukmeter. Stalen 

cilinder en voet. Omkeerbaar ventiel voor Presta en 

Schräder. Adapters voor onder andere Dunlop in het 

handvat. Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI.

  Kleuren: Blue PRPU0054 | Black PRPU0055

€ 39,95

TEAM VOETPOMP PERFORMANCE VOETPOMP TOURING VOETPOMP

Minipomp van aluminiumlegering. Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. Voor zowel 

Presta- als Schräder-ventielen. Magneetvergrendeling. Prettige zachte delen op 

T-vormig handvat.

Kleur: Black/Silver PRPU0051

€ 19,95

PERFORMANCE 1-RICHTING MINIPOMP

Al-6061 CNC-gefabriceerde constructie. Ergonomische ventielkop, 55 graden. 

Omkeerbaar Presta-/Schrader-ventiel. Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. 

Magneetvergrendeling. 

Afmetingen: 21 x 130 mm  Gewicht: 80 g.

Kleur: Black PRPU0039

€ 44,95

CNC TELESCOPISCHE MINIPOMP

Cilinder en schacht vollledig van UD-carbon. Magneetvergrendeling. Voor Presta-ventielen. 

Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. Inclusief frameklem en klittenbandsluitingen.

Gewicht: 40 g.

Kleur: UD Carbon PRPU0043

€ 39,95

TEAM CARBON MINIPOMP

Al-6061 CNC-gefabriceerde constructie. Met slang, opgeborgen in de zuiger 

(Presta/Schrader). Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. Werkt ook zonder slang 

(alleen Presta). Slanguiteinden afzonderlĳk draaibaar. Magneetvergrendeling.

Afmetingen: 21 x 185 mm  Gewicht: 110 g.

Kleur: Black PRPU0040

€ 47,95

CNC+ MINIPOMP MET SLANG
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Voor zowel Schrader- als Presta-ventielen (opschroefbare adapter). Eenvoudige 

bediening met één knop. Laatste meetwaarde opgeslagen in geheugen. 

Automatische uitschakeling. Capaciteit: 11 bar/160 PSI.

Kleur: Blue/Black PRPU0044

€ 18,95

DIGITALE BANDENSPANNINGSMETER

Lichte en compacte minipomp. Voor zowel Schrader- als Presta-ventielen. 

Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. Magneetvergrendeling. Met glasfiber versterkt 

nylonmateriaal.

Kleur: Black PRPU0041

€ 9,95

TOURING MINIPOMP

Supercompact en minimalistisch ontwerp. Gemakkelĳk te gebruiken met het 

doseerbare ventielsysteem met binnenveer. Betrouwbaar systeem voor snel en 

eenvoudig oppompen. Incl. één 16-grams CO2-patroon met schroefdraad. Voor 

zowel Presta- als Schrader-ventielen.

Kleur: Black/Silver PR320775

€ 24,95

MICRO CO2-POMP

Telescopische minipomp van aluminiumlegering met instelling voor hoge capaciteit/

hoge druk. Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. Voor zowel Presta- als Schräder-ventielen. 

Magneetvergrendeling. Hoge capaciteit/hoge druk. Prettige zachte delen op T-vormig handvat.

  Kleur: Black PRPU0053

€ 27,95

PERFORMANCE TELESCOPISCHE MINIPOMP

Set van twee stuks.

Verkrĳgbaar in 16-grams uitvoering. Met schroefdraad.

PRPU0007

€ 8,95

CO2-RESERVEPATRONEN

Pomp voor verende vorken en achterschokbrekers. Maximale druk tot 28 bar / 400 PSI. Recht 

contactpunt drukventiel. Magneetvergrendeling. Drukmeter met zeer nauwkeurig afstelbare 

ontluchting. Geanodiseerde cilinder en schacht van aluminiumlegering.

Kleur: Black PRPU0050

€ 29,95

PERFORMANCE MINIPOMP, VERING

Telescopische minipomp. Lichte en compacte minipomp. Voor zowel Schrader- als 

Presta-ventielen. Maximale druk tot 11 bar / 160 PSI. Magneetvergrendeling. Met 

glasfiber versterkt nylonmateriaal.

Kleur: Black PRPU0042

€ 10,95

TOURING TELESCOPISCHE MINIPOMP

Minipomp van aluminiumlegering met druk-trekwerking. Maximale druk tot 11 bar / 

160 PSI. Voor zowel Presta- als Schräder-ventielen. Magneetvergrendeling. Prettige 

zachte delen op T-vormig handvat.

Kleur: Black PRPU0052

€ 24,95

PERFORMANCE 2-WAY MINIPOMP
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Klein formaat zadeltas met één zĳvak. Reflecterende strips en logo. Gemaakt van 

milieuvriendelĳk PVC-vrĳ materiaal. Verkrĳgbaar met strapbevestiging of Quick 

Release. Inhoud: 0,4 l.

Modellen: Mini Strap PRBA0003 | QR PRBA0004

Mini Strap € 17,95 | QR € 22,95

MINI ZADELTAS

Middelgrote zadeltas met voorgevormde behuizing. Waterbestendige materialen 

en rits. Gemaakt van milieuvriendelĳk PVC-vrĳ materiaal. Geoptimaliseerde 

strappositie. Maat: 0,6 l.

Kleur: Black PRBA0027 | Black/Blue PRBA0028

€ 39,95

STRADIUS ZADELTAS, MEDI

Tas voor aan de bovenbuis. Hoofdcompartiment eenvoudig toegankelĳk via 

veeropening. Bandjes op meerdere plaatsen voor eenvoudige positionering. Extra 

ritsvak. Gemaakt van milieuvriendelĳk PVC-vrĳ materiaal.

Modellen: Medi PRBA0017 | Maxi PRBA0018

Medi € 27,95 | Maxi € 29,95

AEROFUEL TRIATLONTAS

Kleine zadeltas met voorgevormde behuizing. Waterbestendige materialen en rits. 

Gemaakt van milieuvriendelĳk PVC-vrĳ materiaal. Geoptimaliseerde strappositie. 

Maat: 0,4 l.

Kleur: Black/Blue PRBA0026 | Black PRBA0025

€ 39,95

STRADIUS ZADELTAS, MINI

Duurzame transporttas voor een fiets. Geschikt voor alle 

standaardfiets- en -wielmaten. Ritsvakken voor wielen en 

accessoires. Frame van aluminiumlegering met verstelbare 

kunststof beugels. Biedt ruimte aan één volledige fiets. 

Beschermende inwendige schuimvoering en extra schuimblokken.

Gewicht: 8,7 kg.

PRBA0029

€ 299,95

MEGA FIETSREISTAS

Middelgrote zadeltas met twee zĳvakken. Reflecterende 

strips en logo. Gemaakt van milieuvriendelĳk PVC-vrĳ 

materiaal. Verkrĳgbaar met strapbevestiging of Quick 

Release. Inhoud: 0,6 l.

Modellen: Mini Strap PRBA0005 | QR PRBA0006

Mini Strap € 19,95 | QR 24,95

MEDI ZADELTAS

Duurzame transporttas die plaats biedt aan één complete 

fiets. Beschermende schuimvoering en plastic onderplaat. 

Interne compartimenten voor twee wielen. Stevige 

schouderband en handgrepen voor gemakkelĳk dragen

Afmetingen: 115 x 88 x 22 cm (B x H x D).

PR100150

€ 119,95

FIETSREISTAS

Groot formaat zadeltas met twee zĳvakken. Reflecterende 

strips en logo. Gemaakt van milieuvriendelĳk PVC-vrĳ 

materiaal. Verkrĳgbaar met strapbevestiging of Quick 

Release. Inhoud: 1,0 l.

Modellen: Mini Strap PRBA0007 | QR PRBA0008

Mini Strap € 22,95 | QR 27,95

MAXI ZADELTAS

Nylon wielhoes voor één wiel. Schuimvoering voor 

bescherming. Binnenvak voor kleine onderdelen. Geschikt 

voor 28" racewiel.

PRBA0019

€ 29,95

WIELTAS

Zadeltas met grote inhoud en uitbreidingsvak. Twee 

functionele zĳvakken. Eenvoudige strapbevestiging. 

Gemaakt van milieuvriendelĳk PVC-vrĳ materiaal. 

Reflecterende strips en logo. Inhoud: 1,5 / 2,0 l.

Model: Strap PRBA0020

€ 27,95

MAXI PLUS ZADELTAS

BESTE
VAN DE
TEST
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Compacte, draadloze fietscomputer. Groot scherm, 

bediening met twee knoppen. Incl. low mount-houder. 

Materiaal: Kunststof.

Gewicht: 38 g.

Kleuren: Black PRCC0011 | White PRCC0012

€ 64,95

Geschikt voor alle ANT+-sensoren 

(cadans, vermogen, hartslag, enz.). 

Di2-informatie: Versnellings- en batterĳ-

indicator (Shimano Di2-onderdelen 

vereist). Minimaal 23 functies (incl. 

diverse hoogtemeterfuncties). twee 

wielinstellingen. Groot scherm, bediening 

met twee knoppen. Incl. low mount-

houder.

Kleur: Black PRCC0035 | White 

PRCC0036

€ 129,95

Bedrade fietscomputer met vĳf functies. 

Logische en gemakkelĳke bediening. 

Simpele, snelle en effectieve montage. 

Multi-positiehouder (past op stuur en 

stuurpen)

Waterbestendig.

Kleur: Black PRCC0005 | White 

PRCC0008

€ 19,95

Draadloze digital overdracht. Slim, slank 

en simpel. 12 functies. Automatische 

koppeling. Eenvoudige bediening met 

één knop.

Kleur: White PRCC0038 | Black 

PRCC0037

€ 49,95

Draadloze fietscomputer met vĳf functies. 

Logische en gemakkelĳke bediening. 

Simpele, snelle en effectieve montage. 

Multi-positiehouder (past op stuur en 

stuurpen). Waterbestendig.

Kleur: White PRCC0009 | Black 

PRCC0006

€ 34,95

SCIO FIETSCOMPUTER

SCIO ALTI ANT+ 
FIETSCOMPUTER

DIGI 5IVE BEKABELDE 
FIETSCOMPUTER

SX4 DIGITALE FIETSCOMPUTER DIGI 5IVE DRAADLOZE 
FIETSCOMPUTER

Compacte, draadloze fietscomputer. Groot scherm, 

bediening met twee knoppen. Live hoogtemeter. incl. low 

mount-houder. Materiaal: Kunststof.

Gewicht: 38 g.

Kleuren: White PRCC0014 | Black PRCC0013

€ 89,95

SCIO ALTI FIETSCOMPUTER

Geschikt voor alle ANT+-sensoren (cadans, vermogen, 

hartslag, enz.). Di2-informatie: Versnellings- en batterĳ-

indicator (Shimano Di2-onderdelen vereist). Minimaal 19 

functies. twee wielinstellingen. Groot scherm, bediening 

met twee knoppen. Incl. low mount-houder.

Kleur: Black PRCC0033 | White PRCC0034

€ 99,95

SCIO ANT+ FIETSCOMPUTER
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Comfortabele pasvorm. Uitgebreide verstelbaarheid. 

Duurzame bevestigingen.

Gewicht: 647 g.

Kleur: Black PRAC0066

€ 9,95

AEROFUEL RACERIEM

Uitstekende prĳs-kwaliteitverhouding. Duurzaam en sterk 

klemmend.

Gewicht: 32 g.

 Kleur: Black PR320036 | White PR320037

Black € 14,95 | White € 16,95

FIBERGLAS BIDONHOUDER

Bidonhouder van aluminiumlegering. Gewicht: 60 g.

Kleuren: White PRBC0006 | Black PRBC0005

€ 5,95

ALU BIDONHOUDER

Lichtgewicht en 100% biologisch afbreekbaar. Zachte rubberen 

druk-trektuit. Veilig te wassen in de afwasmachine. 

Volume: verkrĳgbaar uitvoering van 550 ml en 750 ml.

Kleuren: Black PRBT0003/6 | White PRBT0001/4 | Silver 

PRBT0002/5

550 ml € 7,95 | 750 ml € 9,95

BIO BIDON

Aërodynamisch ontwerp, perfect voor triatlons en tĳdritten. Bidon-

houderbeugel voor bevestiging aan zadelrail. Klittenbandsluitingen 

en steunen voor gebruik met één of twee houders.

Gewicht: 92 g. Kleur: Black PRBC0009

€ 24,95

AEROFUEL HOUDER MET 
ZADELBEVESTIGING, TRIATLONS

Aërodynamisch ontwerp, perfect voor triatlons en tĳdritten. 

Opschuifbare houderconstructie. Klittenbandsluitingen 

en verlengsteunen voor bevestiging op bredere sturen. 

Capaciteit: 750 ml. 100% BPA-vrĳ.

Gewicht: 45 g.

Kleur: Clear PRBT0007

€ 39,95

AEROFUEL BIDON

Lichte, sterke bidonhouder. Geschikt voor bidons met elke 

diameter. Uitstekende prĳs-kwaliteitverhouding.

Gewicht: 32 g.

Kleuren: Matt Back PRBC0007 | Glossy White 

PRBC0008

Matt Black € 12,95  | Glossy White 16,95

DELUXE BIDONHOUDER

Klassiek en ergonomisch oversized ontwerp met grote 

vuldop met snelsluiting. Zachte rubberen druk-trektuit. 

Veilig te wassen in de afwasmachine. Volume: verkrĳgbaar 

uitvoering van 550 ml en 750 ml.

Kleuren: Black PR320043/8 | Silver PR320042/7 | White 

PR320041 (550ml)

550 ml € 4,95 | 550 ml € 6,95

HYDRA DRINKFLES

Zwarte, genaodiseerde aluminiumplaat. Zachte bandjes 

met klittenband. Meervoudig verstelbaar. Eenvoudig aan te 

brengen. Geïntegreerde computerbevestiging.

Kleur: Black PRAC0068

€ 29,95

AEROFUEL BIDONPLAAT

Stevige pasvorm voor chip. Band van neopreen. Bandje 

met klittenband. 

Gewicht: 10 g.

Kleur: Black PRAC0067

€ 5,95

AEROFUEL CHIPBAND

Lichtgewicht bidonhouder. Geschikt voor bidons met 

elke diameter. Duurzame en sterke klemconstructie. 

Constructie vollledig van UD-carbon.

Gewicht: 24 g.

Kleur: Black PRBC0004

€ 49,95

CARBON UD BIDONHOUDER

Twee uur lange thermo-isolatie. Dubbelwandige 

constructie. Zachte rubberen druk-trektuit. Brede opening 

voor eenvoudig vullen en schoonmaken. Geschikt voor de 

vaatwasser en BPA-vrĳ. Capaciteit: 500 ml.

Kleuren: Cyan Blue PRBT0009

€ 13,95

HYDRA DRINKFLES
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Geschikt voor fietsen van 20" tot 29". Krasbestendige contactzones. Duurzaam en stĳf 

ontwerp. Hoogglans en mat zwart. Om je fiets snel en eenvoudig te parkeren of uit te stallen.

Kleur: Black PRAC0055

€ 39,95

VERSTELBARE FIETSSTANDAARD

Om je fiets snel en eenvoudig te parkeren of uit te stallen. Duurzaam en stĳf 

ontwerp. Geschikt voor elk fietsmodel.

Kleuren: Silver 26” PR100399 | Black 29” PRAC0043

26" € 24,95 | 29” 29,95

FIETSSTANDAARD

Lichtgewicht grips. Maten: 130 x 32 mm, 132 x 32 mm en 

133 x 34,5 mm. Materiaal: Schuim. Inclusief eindpluggen.

Gewicht set: vanaf 14 g.

Kleuren: Black PRGP0018/22

Slim € 6,95  | Lock € 17,95

GRIPS VAN SCHUIM

PU-stuurlint met Smart Silicon zelfklevende achterzĳde. 

Lichtgewicht en goede flexibiliteit voor gemakkelĳke wikkeling. 

Incl. PRO-eindpluggen en zelfklevende eindstrippen.

Kleuren: Black PRTA0003 | White PRTA0014

€ 16,95

DIGITAL CARBON SMART SILICON 
STUURLINT

Lichtgewicht rubberen grips. Maten: 135 x 30 mm, 130 

x 33 mm en 125 x 28 mm. Materiaal: VGL. Inclusief 

eindpluggen.

Gewicht set: vanaf 66 g.

Kleuren: White PRGP0008/25/27 | Black 

PRGP0007/24/26

v.a. € 8,95

XC GRIPS

Comfortabele, lichtgewicht grips met zeshoekige vorm. 

Lengte: 130 mm.

Gewicht: 85 g.

Kleuren: Black PRGP0031 | Red PRGP0033 |  

White PRGP0032

€ 19,95

GRIPS VAN SILICONENSCHUIM

Gemaakt van lichtgewicht en duurzaam PU-materiaal. 

Uitstekende grips bĳ nat weer. Schokdempende werking. 

Inclusief eindplugs en afwerkingsring.

Kleuren: White PRTA0023 | Black PRTA0022 | Red 

PRTA0024 | Bleu PRTS0025

€ 17,95

PU SL STUURLINT

Dual Density-grips met pĳlvormig patroon. Maten: 135 x 

32 mm en 125 x 30 mm. Materiaal: Kraton / gel. Inclusief 

eindpluggen.

Gewicht set: vanaf 102 g.

Kleuren: Black/Red PRGP0016 | Black PRGP0014 | 

Black/White PRGP0015 | White/Black PRGP0017

€ 7,50

ARROW GRIPS

EVA-standaardstuurlint met Smart Silicon zelfklevende 

achterzĳde. Lichtgewicht en goede flexibiliteit voor gemakkelĳke 

wikkeling. Incl. PRO-eindpluggen en zelfklevende eindstrippen.

Model: PRTA00.

Kleuren: White 04 | Red 07 | Yellow 05 | Grey 08 | Blue 06 |  

Black 01 | Carbon 09 | Silver Carbon 10

€ 12,95 | Carbon versies € 14,95

SMART SILICON STUURLINT

EVA-standaardtape met schokdempende gellaag aan 

de achterkant. Lichtgewicht en goede flexibiliteit voor 

gemakkelĳke wikkeling. Incl. PRO-eindpluggen en 

zelfklevende eindstrippen. 

Kleuren: White PR370042 | Black PR370041 | Black 

Carbon PR370046

€ 11,95 | Black Carbon € 13,95

GEL STUURLINT

Lichtgewicht ergonomisch gevormde grips. Dual Density-

materiaal. Lengte: 135 mm. Inclusief eindpluggen. Past bĳ 

ergonomisch stuureinde. 

Gewicht: 160 g.

Kleuren: Black/Grey PRGP0006 | Black PRGP0034

v.a. € 17,95

ERGONOMISCHE GRIPS
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Dual compound-handvat voor extra grip en 

comfort. Hittebehandeld en verchroomd. Extra 

kogelkopschroevendraaier. 8 mm inbus.

PRTL0022

€ 11,95

PEDAALSLEUTEL

2-in-1 sleutel met geïntegreerd handvat voor cranktrekker. 

Dual compound-handvat voor extra grip en comfort. Voor 

zowel cartridge- als Octalink-cranks.

PRTL0010

€ 16,95

CRANKTREKKER

Voor Shimano Cartridge-bottom brackets. Dual 

compound-handvat voor extra grip en comfort.

PRTL0006

€ 18,95

TRAPASSLEUTEL CARTRIDGE

Extreem kleine minitool met 6 functies. Body van 

aluminiumlegering met vernikkeld stalen gereedschap. 

Compact ontwerp en lichtgewicht (69 g). 2, 3, 4, 5 en 

6 mm inbussleutels. 5 mm inbus voor achterderailleur. 

Kruiskopschroevendraaier. Inch/cm-aanduiding op de 

zĳkant.

PRTL0004

€ 17,95

MINITOOL 6

Set spaaksleutels met verwisselbare koppen. Maten: 

3,2 / 3,4 / 3,95 / 4,4 en Shimano inbus 4,4. Versterkte 

koppen met greep van aluminiumlegering. Messing aero 

spaakhouder.

PRTL0012

€ 17,95

SPAAKSLEUTEL

Complete set om cassettes van de naaf te verwĳderen. 

Dual compound-handvatten voor extra grip en comfort. 

Integrale veiligheidspen op cassette-afnemer. Ontworpen 

voor Shimano-cassettes.

PRTL0008

€ 29,95

CASSETTE-AFNEMERSET

Extreem kleine minitool met 11 functies. Body 

van aluminiumlegering met vernikkeld stalen 

gereedschap. Compact ontwerp en lichtgewicht (99 

g). 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm inbussleutels. Normale en 

kruiskopschroevendraaiers 1 en 2. Torx-sleutel T25. Inch/

cm-aanduiding op de zĳkant.

PRTL0001

€ 24,95

MINITOOL 11

Set van twee stuks bandenlichters van versterkt nylon. 

Platte en brede kop om eenvoudig banden mee af te 

nemen.

PR100315

€ 3,50

BANDENLICHTERS

Voor Shimano HOLLOWTECH II-bottom brackets. 

Comfortabel dual compound-handvat onder hoek van 15° 

voor eenvoudig gebruik. Ontwerp met afgesloten kop voor 

verbeterde precisie en veiligheid. Incl. montagesleutel voor 

crankkapje.

PRTL0007

€ 27,95

TRAPASSLEUTEL HOLLOWTECH II

Professionele kettingpons voor 8-, 9-, 10-, 11-speed 

kettingen. Comfortabele grip. Speciale pin voor 

kettingdemontage. Eén reserve ponspin, opgeborgen in 

het handvat.

PRTL0005

€ 21,95

KETTINGPONS

15 mm. Handvat onder een hoek voor veilig en gemakkelĳk 

gebruik. Dual compound-handvat voor extra grip en 

comfort.

PRTL0009

€ 12,95

PEDAALSLEUTEL

Uiterst compacte tool met 20 functies. Body van 

aluminiumlegering met vernikkeld stalen gereedschap. 

Geïntegreerd ontwerp en lichtgewicht (166 g). 2, 

2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm inbussleutels. Normale en 

kruiskopschroevendraaiers 1 en 2. Torx-sleutel T25. 

3 spaaksleutels. 8, 9, 10 inbussleutels. Bandenlichter. 

Kettingpons.

PRTL0002

€ 29,95

MINITOOL S-SLIDE 20
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Inklapbare en verstelbare 

reparatiestandaard. Lichtgewicht 

constructie van aluminiumlegering. Incl. 

draagtas en gereedschapshouder.

PR100360

€ 169,95

REPARATIESTANDAARD

Set van 2 stuks. Maten: 13-14 mm of 15-16 mm. 

Comfortabele lengte en handgreep.

PR100341/2

€ 8,95

SET CONUSSLEUTELS

Set met freewheelreiniger en -borstel. 

Sterke en duurzame nylon borstelharen.

PR100335

€ 7,95

BORSTELSET

Knipbladen van gehard staal. Dual compound-handvat 

voor extra grip en comfort. Multifunctioneel ontwerp van 

de kop.

PRTL0018

€ 29,95

KABELKNIPTANG

Inklapbare en verstelbare 

reparatiestandaard. Driepoot met 

beugelbevestiging. Incl. draagtas en 

gereedschapshouder.

PRTL0021

€ 241,95

REPARATIESTANDAARD

Multifunctionele gereedschapsbidon met brede 

vuldop. Geschikt voor bidonhouders met een 

diameter van 74 mm. Verkrĳgbaar met inhoud 

van 550 of 750 ml.

Kleuren: Black PR100330/1 | White 

PRTL0016/20

500 ml € 3,95 |  

750 ml € 4,95

GEREEDSCHAPSBIDON

Om moeren en bouten eenvoudig te verwĳderen.

PRTL0017

€ 5,95

KETTINGBLADBOUTSLEUTEL 

Een precisiegereedschap van hoge kwaliteit; een must voor de 

serieuze fietser. In hoogte verstelbaar van 3 tot 15 Nm. Incl. M3, M4, 

M5, M6, T25 en T30 Chroom. Vanadium doppen en verlengstuk. 

Klein en eenvoudig in het gebruik, inclusief opbergdoos.

PR100340

€ 99,95

MOMENTSLEUTEL

Set inbussleutels. Maten: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

PRTL0011

€ 24,95

SET INBUSSLEUTELS

Y-sleutel met 3 stuks gereedschap.

Verkrĳgbaar in 3 modellen: Inbus S (2, 2,5, 3 mm) 

PR100352 | Inbus M (4, 5, 6 mm) PR100349 | Torx (T40, 

T25, T40) PR100350

€ 6,95

Y-SLEUTEL

Complete, stevige gereedschapskoffer inclusief: Set conussleutels, 13 en 14 mm. Set conussleutels, 15 

en 16 mm. Pedaalsleutel. Kettingpons, met Shimano-pin. Kabelkniptang. Trapassleutel Hollow Tech 2. 

Trapassleutel cartridge. Cassette-afnemer + freewheel-afnemer. Y-sleutel torx 25-30-40. Cranktrekker. 

Kettingbladsleutel. Spaaksleutel met verwisselbare koppen. Set inbussleutels. Bandenlichters.

PRTL0015

€ 199,95

GEREEDSCHAPSKOFFER
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VOOR ABSOLUTE TOPPRESTATIES

Easton Cycling is wereldwĳd bekend als materiaalexpert in zowel aluminium als carbon. Op de volgende pagina's vind je Easton's beste wielen en 

onderdelen in het huidige aanbod. De nieuwe lĳn racewielen biedt het allerbeste op het gebied van aerodynamica, weergaloze duurzaamheid en een 

voortreffelĳke fietservaring. De MTB-lĳn blĳft de norm voor kracht, rĳ-kwaliteit en gewicht.

EASTON 
FIETSONDERDELEN
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Afwerking: mat carbon, met watertransfertechniek aangebrachte print. Gewicht 

wielset: 1330 g. Type: carbon tube. Wielmaat: 700c. Velgmateriaal: EC90-

CARBON. Velghoogte: 55 mm. Velgbreedte binnen: 21 mm. Velgbreedte buiten: 28 

mm. Spaken: Sapim CX-RAY, straight-pull, double-butted. Voorspaken: 16 totaal 

/ 261 mm / radiaal. Achterspaken: 20 totaal / 261 mm, 1x (nd) en 263 mm, 2x (ds). 

Remoppervlak: carbon. Nippel: aluminiumlegering, intern. Voornaaf: nieuwe Easton 

Echo. Voornaaflagers: 71801 hoekcontact. Achternaaf: nieuwe Easton Echo. 

Achternaaflagers: 6901 CO, 71801 ACB.

Voor ES7020483 | Achter ES7020485

€ 1.095,00  | € 1.295,00

EC90 AERO 55
tube

Afwerking: mat carbon, met watertransfertechniek aangebrachte print. Gewicht 

wielset: 1580 g. Type: gecertificeerde tubeless race-draadband van carbon. Wielmaat: 

700c. Velgmateriaal: EC90-CARBON. Velghoogte: 55 mm. Velgbreedte binnen: 19 

mm. Velgbreedte buiten: 28 mm. Spaken: Sapim CX-RAY, straight-pull, double-

butted. Voorspaken: 16 totaal / 254 mm / radiaal. Achterspaken: 20 totaal / 254 mm, 

1x (nd) en 258 mm, 2x (ds). Remoppervlak: carbon. Nippel: Easton aluminiumlegering/

zwart. Voornaaf: nieuwe Easton Echo. Voornaaflagers: 71801 hoekcontact. 

Achternaaf: nieuwe Easton Echo. Achternaaflagers: 6901 CO, 71801 ACB.

Voor ES7020486 | Achter ES7020487

€ 1.295,00 | € 1.599,95

EC90 AERO 55
draadband

VOLLEDIG MET DE HAND VERVAARDIGD EN AKOESTISCH AFGESTELD

Of je nu kiest voor het instapmodel EA50 of het topmodel EC90 Aero: 

elk wiel van Easton is volledig met de hand gemaakt en akoestisch 

afgesteld door vakmensen die zĳn opgeleid door Easton. Het maken 

van wielen is net zo goed kunst als wetenschap. Om sterke wielen 

te ontwikkelen die goed gericht blĳven, is een hoge, uniforme 

spaakspanning vereist, die het beste kan worden bereikt met behulp 

van ervaren mensenhanden en -oren. Het is een nauwgezet proces; 

deze systematische benadering van zeer nauwkeurig spannen en 

richten vormt al jaren de norm in de industrie.

THERMATEC™

ThermaTec is een oppervlaktebehandeling van de rembaan die door 

Easton zelf is ontwikkeld. Door deze behandeling kun je beter remmen 

en heeft warmte minder effect op zĳwanden van carbon. Hoewel de 

meeste carbon wielen matig presteren tĳdens het remmen, hebben 

Easton-wielen met ThermaTec een consistent remvermogen en een 

modulatie die vergelĳkbaar is met wielen van aluminium. Daarnaast 

hebben ze een voor carbon draadvelgen ongekende sterkte en 

duurzaamheid.

TOP-LOCK™ TECHNOLOGIE

"Draai eerst de twee bovenste bouten vast." Dankzĳ de Top-Lock 

technologie kun je eenvoudigweg de bovenste bouten aandraaien 

volgens de toepasselĳke specificatie (voordat je de onderste bouten 

vastdraait) om zodoende een veiliger, sterker raakvlak met drie 

belangrĳke voordelen te vormen: een gladder klemoppervlak (waardoor 

het systeem ook geschikt is voor carbon sturen), een betere stĳfheid en 

minder slĳtage van de bouten in de frontplaat van de stuurpen.

TAPERWALL™ TECHNOLOGIE

TaperWall begint met computergestuurde trekbanken waarmee in 

één buis meerdere diktes kunnen worden aangebracht. Bĳ gebruik 

van aluminium levert dit uiterst gladde wanden zonder drukpunten 

op. Bĳ Easton-onderdelen van carboncomposiet wordt met TaperWall 

meer materiaal aangebracht op de wandoppervlakken waar stĳfheid 

absoluut onmisbaar is en minder materiaal op gebieden die flexibeler 

moeten zĳn. Bĳ zowel aluminium als composiet is het voordeel duidelĳk: 

TaperWall zorgt voor een drastische verbetering van de sterkte en 

duurzaamheid, terwĳl het wiel toch minder weegt. Bovendien profiteer je 

dankzĳ TaperWall van een energieke, responsieve fietservaring en een 

verbeterde schokdemping.

DST™ (Distributed Stress Technology) 

DST vermindert de klemdruk op de stuurpen doordat het raakvlak 

tussen stuur, stuurpen en frontplaat een andere vorm krĳgt. Door de 

klemdruk over een groter oppervlak te verdelen en de bouten van de 

stuurpen niet bĳ de rand van de stuurpen te plaatsen, zorgt Easton voor 

een gelĳkmatiger drukverdeling langs het middendeel van het stuur.

ZADELPENNEN EN R.A.D.™

Elke zadelpen van Easton wordt geleverd met een garantie van vĳf 

jaar. Easton ontwikkelt, analyseert en test alle onderdelen zelf, tot 

in de kleinste details, en werkt bovendien met eigen technologieën, 

zoals R.A.D. (Relief-Area Design). R.A.D. is het vlakke deel dat over de 

gehele lengte van Easton's carbon vorkbuizen en zadelpennen loopt, en 

aansluit op het klemgebied van stuurpennen en zadelpenklemmen. Door 

voor deze belangrĳke delen minder materiaal te gebruiken, voorkomt 

Easton dat de carbon buizen worden afgeklemd en beschadigd raken 

als gevolg van de klemdruk. Zodoende wordt het zwakste punt van een 

conventionele zadelpen of vorkbuis weggenomen.
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Afwerking: mat carbon, glanzende, met watertransfertechniek aangebrachte 

print. Gewicht wielset: 1630 g. Type: hybride draadband van carbon/aluminium. 

Wielmaat: 700c. Velgmateriaal: aluminiumlegering, carbon. Velghoogte: 42 mm. 

Velgbreedte binnen: 15 mm. Velgbreedte buiten: 20 mm. Spaken: J-bend, zwart, 

double-butted. Voorspaken: 20 totaal / 269 mm / radiaal. Achterspaken: 24 totaal 

/ 273 mm, 1x (nd) en 275 mm, 2x (ds). Remoppervlak: gefreesd aluminium. Nippel: 

aluminiumlegering, intern. Voornaaf: NIEUWE EASTON V5. Voornaaflagers: 609. 

Achternaaf: NIEUWE EASTON V5. Achternaaflagers: 6902, 6802

Voor ES7020471 | Achter ES7020479

€ 645,00 | € 795,00

EC70 SL
hybride draadband

Afwerking: gezandstraald, met watertransfertechniek aangebrachte print. Gewicht 

wielset: 1400 g. Type: gecertificeerde tubeless race-draadband van aluminium. 

Wielmaat: 700c. Velgmateriaal: EA90-aluminium, gelast. Velghoogte: 25 mm. 

Velgbreedte binnen: 17,5 mm. Velgbreedte buiten: 22 mm. Spaken: Sapim 

straight-pull, zwart, double-butted. Voorspaken: 16 totaal / 284 mm / radiaal. 

Achterspaken: 20 totaal / 284 mm, 1x (nd) en 287 mm, 2x (ds). Remoppervlak: 

gefreesd aluminium. Nippel: Easton aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: nieuwe 

Easton Echo. Voornaaflagers: 71801 hoekcontact. Achternaaf: nieuwe Easton 

Echo. Achternaaflagers: 6901 CO, 71801 ACB.

Voor ES7020361 | Achter ES7020360

€ 495,00 | € 695,00

EA90 SLX
tubeless draadband

Of je nu kiest voor het instapmodel EA50 of het topmodel EC90 Aero: elk wiel van Easton is volledig met de hand gemaakt 

en akoestisch afgesteld door vakmensen die zĳn opgeleid door Easton. Het maken van wielen is net zo goed kunst als 

wetenschap. Om sterke wielen te ontwikkelen die goed gericht blĳven, is een hoge, uniforme spaakspanning vereist, 

die het beste kan worden bereikt met behulp van ervaren mensenhanden en -oren. Het is een nauwgezet proces; deze 

systematische benadering van zeer nauwkeurig spannen en richten vormt al jaren de norm in de industrie.

Easton racewielen Het verschil zit hem in de details

TUBELESS RACE:  
LUCHTDICHT EN  
PROBLEEMLOOS

W I E L E N

INZICHTEN
Met de Haven Carbon en EC90 XC introduceerde Easton gecertificeerde tubeless-technologie in 

carbon wielen. Nu passen we hetzelfde gepatenteerde schroefdraadoogje en nippelsysteem toe op 

onze EC90-racewielen. Met dit revolutionaire systeem kan de spaak op de velg worden bevestigd 

zonder dat deze het velgbed binnendringt, waardoor een velglint niet meer nodig is. Easton's EC90-

wielen zĳn de enige volledig afgedichte, gecertificeerde tubeless race-draadbanden van carbon op 

de markt. 

*Kĳk voor alle testresultaten op eastoncycling.com
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Afwerking: velg mat UD-carbon, naaf zwart geanodiseerd. Gewicht wielset: 1480 

g. Type: UST-gecertificeerde tubeless MTB-draadband van carbon. Wielmaat: 

29". Velgmateriaal: EC90, GEWAPEND BALLISTISCH COMPOSIET. Velgbreedte 

binnen: 19 mm. Velgbreedte buiten: 24 mm. Spaken: Sapim straight-pull, zwart, 

double-butted. Voorspaken: 24 totaal / 298 mm / 3x. Achterspaken: 24 totaal / 298 

mm / 3x. Nippel: Easton, aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: Easton m1-213 zwart 

/ 9 x 100 mm, 15 x 100 mm. Voornaaflagers: 6803. Achternaaf: Easton m1-221 

zwart / 12 x 142 mm, 10 x 135 mm (qr). Achternaaflagers: 6803, 17287.

Voor 9x100QR ES7024273 | Voor 15x100 ES7024274 | Achter ES7024276

€ 1.399,95 | € 1.499,95

EC90 XC
29" tubeless draadband

Afwerking: gezandstraald, met watertransfertechniek aangebrachte print. Gewicht wielset: 

1550/1680 g. Type: UST-gecertificeerde tubeless MTB-draadband. Wielmaat: 26"/29". 

Velgmateriaal: EA90-aluminium, gelast. Velgbreedte binnen: 19 mm. Velgbreedte buiten: 24 

mm. Spaken: straight-pull, zwart, double-butted. Voor-/achterspaken: 24 totaal / 267/298 mm 

/ 3x. Nippel: Easton, aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: Easton m1-213 zwart / 15 x 100 mm. 

Voornaaflagers: 6803. Achternaaf: Easton m1-221 zwart / 12 x 142 mm, 10 x 135 mm (qr). 

Achternaaflagers: 6803, 17287.

26": Voor 9x100QR ES7024202 | Voor 15x100 ES7024203 | Achter 10x135QR ES7024206 | 

Achter 12x135  ES7024207

29": Voor 9x100QR ES7024224 | Voor 15x100 ES7024225 | Achter 10x135QR ES7024234 | 

Achter 12x135/142  ES7024235

26" € 469,95 | € 529,95 | 29" € 479,95 | € 539,95

EA90 XC
26"/29" tubeless draadband

Afwerking: gezandstraald, met watertransfertechniek 

aangebrachte print. Gewicht wielset: 1580 g. Type: gecertificeerde 

tubeless race-draadband van aluminium. Wielmaat: 700c. 

Velgmateriaal: EA90-aluminium, gelast. Velghoogte: 25 mm. 

Velgbreedte binnen: 17,5 mm. Velgbreedte buiten: 22 mm. 

Spaken: Sapim straight-pull, zwart, double-butted. Voorspaken: 

20 totaal / 284 mm / radiaal. Achterspaken: 24 totaal / 283 mm, 

1x (nd) en 287 mm, 2x (ds). Remoppervlak: gefreesd aluminium. 

Nippel: aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: nieuwe Easton Echo. 

Voornaaflagers: 71801 hoekcontact. Achternaaf: nieuwe Easton 

Echo. Achternaaflagers: 6901 CO, 71801 ACB.

Voor ES7020461 | Achter ES7020469

€ 395,00 | € 545,00

EA90 SL
tubeless draadband

Afwerking: gepolĳst zwart, met watertransfertechniek 

aangebrachte print. Gewicht wielset: 1590 g. Type: 

aluminium draadband. Wielmaat: 700c. Velgmateriaal: 

EA70-aluminium, gelast. Velghoogte: 25 mm. Velgbreedte 

binnen: 17,5 mm. Velgbreedte buiten: 22 mm. Spaken: 

Sapim J-bend, zwart, double-butted. Voorspaken: 20 

totaal / 277 mm / radiaal. Achterspaken: 24 totaal / 280 

mm, 1x (nd) en 281 mm, 2x (ds). Remoppervlak: gefreesd 

aluminium. Nippel: aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: 

nieuwe Easton V5. Voornaaflagers: 609. Achternaaf: 

nieuwe J-bend V5. Achternaaflagers: 6902, 6802

Voor ES7020363 | Achter ES7020365

€ 229,95 | € 395,00

EA70 SL
draadband

Afwerking: geborsteld zwart, vinyl print. Gewicht 

wielset: 1650 g. Type: aluminium draadband. Wielmaat: 

700c. Velgmateriaal: EA70-ALUMINIUM, MET HULS. 

Velghoogte: 25 mm. Velgbreedte binnen: 17,5 mm. 

Velgbreedte buiten: 22 mm. Spaken: J-bend, zwart, 

straight-gauge. Voorspaken: 20 totaal / 277 mm / radiaal. 

Achterspaken: 24 totaal / 280 mm, 1x (nd) en 281 mm, 

2x (ds). Remoppervlak: gefreesd aluminium, met huls. 

Nippel: aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: nieuwe Easton 

V5. Voornaaflagers: 609. Achternaaf: nieuwe Easton V5. 

Achternaaflagers: 6902, 6802.

Voor ES7020367 | Achter ES7020369

€ 139,95  | € 249,95

EA70
draadband
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Afwerking: velg mat UD-carbon, naaf zwart geanodiseerd. 

Gewicht wielset: 1345/1620 g. Type: carbon MTB-

draadband. Wielmaat: 26"/29". Velgmateriaal: EC70-

carbon. Velgbreedte binnen: 20 mm. Velgbreedte buiten: 

25,5 mm. Spaken: Sapim straight-pull, zwart, double-

butted. Voor-/achterspaken: 24 totaal / 268/298 mm / 

3x. Nippel: aluminiumlegering / zwart. Voornaaf: Easton 

m1-213 zwart / 9 x 100 mm, 15 x 100 mm. Voornaaflagers: 

6803. Achternaaf: Easton m1-221 zwart / 12 x 142 mm, 10 

x 135 mm (qr). Achternaaflagers: 6803, 17287.

26": ES2031660 | Voor 15x100 ES2031661 | Achter 

10x135/12x142 ES2031662

29": Voor 9x100 ES2032679 | Voor 15x100 ES2032680 | 

Achter 10x135/12x142 ES2032681

26" € 975.00 | € 1.150,00 | 29" € 995,00 | € 1195,00

EC70 TRAIL
26"/29" draadband

Afwerking: zilver of zwart geborsteld, met watertransfertechniek 

aangebrachte print. Gewicht wielset: 1650/1785 g. Type: UST-

gecertificeerde tubeless MTB-draadband. Wielmaat: 26"/29". 

Velgmateriaal: EA90-aluminium, gelast. Velgbreedte binnen: 21 mm. 

Velgbreedte buiten: 26 mm. Spaken: Sapim straight-pull, zwart, double-

butted. Voor-/achterspaken: 24 totaal / 267/298 mm / 3x. Nippel: Easton 

aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: Easton m1-112 zwart of zilver / 15 x 

100 mm, 20 x 110 mm. Voornaaflagers: 6805. Achternaaf: Easton m1-

121 zwart of zilver / 12 x 142 mm, 10 x 135 mm (qr). Achternaaflagers: 

6803, 17287.

26" Silver/Black: Voor 15x100 ES2034845/50 | Voor 20x110 

ES2034846/51 | Achter 10x135QR ES2034847/52 | Achter 12x135/142 

ES2034848/53

27,5" Black: Voor 15x100 ES7022038 | Achter 12x135/142 ES7022040 

29" Silver/Black: Voor 15x100 ES2034887/6469 | Voor 20x110 

ES2034888/6470 | Achter 10x135QR ES2034889/6474 | Achter 

12x135/142 ES2034890/6475

26" € 495,00 | € 545.00 | 27,5" € 469,95 | € 529,95 | 29" € 495,00 | 

€ 555,00

HAVEN
26"/27,5"/29" tubeless draadband

Afwerking: gezandstraald, met watertransfertechniek 

aangebrachte print. Gewicht wielset: 1620/1740 g. 

Type: UST-gecertificeerde tubeless MTB-draadband. 

Wielmaat: 26"/29". Velgmateriaal: EA70-ALUMINIUM. 

Velgbreedte binnen: 19 mm. Velgbreedte buiten: 24 mm. 

Spaken: Sapim straight-pull, zwart, double-butted. Voor-/

achterspaken: 24 totaal / 267/298 mm / 3x. Nippel: Easton, 

aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: nieuwe Easton x4 

zwart / 9 x 100 mm, 15 x 100 mm. Voornaaflagers: 6803. 

Achternaaf: nieuwe Easton x4 zwart / 12 x 142 mm, 10 x 

135 mm(qr). Achternaaflagers: 17287.

26": Voor 15x100 ES7020488 | Achter 10x135/12x142 

ES7020490

29": Voor 15x100 ES7020492 | Achter 10x135/12x142 

ES7020494

26" € 319,95 | € 499,95 | 29" € 319,95  | € 499,95

EA70 XCT
26"/29" tubeless draadband

Afwerking: geparelstraald, met watertransfertechniek 

aangebrachte print. Gewicht wielset: 1750 g. Type: 

UST-gecertificeerde tubeless MTB-draadband. Wielmaat: 

26". Velgmateriaal: EA90-aluminium, gelast. Velgbreedte 

binnen: 23 mm. Velgbreedte buiten: 28 mm. Spaken: 

Sapim straight-pull, zwart, straight-gauge. Voor-/

achterspaken: 24 totaal / 267 mm / 3x. Nippel: Easton, 

aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: Easton m1-312 grĳs / 

20 x 110 mm. Voornaaflagers: 6805. Achternaaf: Easton 

m1-112 zwart / 20 x 110 mm. Achternaaflagers: 6803, 

17287.

Voor 20x110 ES2022234 | 12x150 ES2026034

€ 525,00  | € 645,00

HAVOC
26" draadband

Afwerking: gezandstraald, met watertransfertechniek 

aangebrachte print. Gewicht wielset: 1750 g. Type: 

UST-gecertificeerde tubeless MTB-draadband. Wielmaat: 

27,5". Velgmateriaal: EA90-aluminium, gelast. Velgbreedte 

binnen: 21 mm. Velgbreedte buiten: 26 mm. Spaken: 

Sapim straight-pull, zwart, double-butted. Voor-/

achterspaken: 24 totaal / 279 mm / 3x. Nippel: Easton, 

aluminiumlegering/zwart. Voornaaf: nieuwe Easton x4 

zwart / 15 x 100 mm, 20 x 110 mm. Voornaaflagers: 6803. 

Achternaaf: nieuwe Easton x4 zwart / 12 x 142 mm, 10 x 

135 mm (qr). Achternaaflagers: 17287.

Voor 15x100 ES7022034 | Achter 12x142 ES7022036

€ 319,95 | € 479,95

VICE XLT
27,5" tubeless draadband

Afwerking: geëxtrudeerd zwart, vinyl print. Gewicht 

wielset: 1600/1720 g. Type: aluminium MTB-draadband. 

Wielmaat: 26"/29".  Velgmateriaal: EA70-aluminium, met 

huls. Velgbreedte binnen: 20 mm. Velgbreedte buiten: 

26 mm. Spaken: straight-pull, zwart, straight-gauge. 

Voor-/achterspaken: 24 totaal / 268/298 mm / 3x. Nippel: 

messing/zwart. Voornaaf: nieuwe Easton x4 zwart / 9 x 

100 mm, 15 x 100 mm. Voornaaflagers: 6803. Achternaaf: 

nieuwe Easton x4 zwart / 12 x 142 mm, 10 x 135 mm (qr). 

Achternaaflagers: 17287.

Voor 15x100 ES7020478 | Achter 10x135/12x142 

ES7020482

€ 229,95 | € 349,95

EA70 XL
26"/29" draadband
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Easton presenteert met trots de nieuwe naafset Easton Echo. 

De beste eigenschap van de Echo-achternaaf zĳn de ver uiteen 

geplaatste lagers. Deze lagerplaatsing levert de grootste bĳdrage aan 

de duurzaamheid van de naaf. Het verschil is duidelĳk: Echo-naven 

gaan veel langer mee. Om de torsiestĳfheid en krachtoverdracht te 

verbeteren is ook de naafbody zelf vergroot. Het aandrĳfsysteem is 

eveneens geoptimaliseerd: de pallen zĳn op het naafhuis bevestigd en 

de aandrĳfring op de cassettebody. Elke pal is afzonderlĳk geveerd en 

vervaardigd voor een efficiënte en zelfstandige werking. Bovendien is de 

aangrĳping verbeterd van 12 naar 7 graden.

W I E L E N

INZICHTEN
MAAK KENNIS MET DE EASTON ECHO-NAAF
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TAPERWALL™ TECHNOLO-
GIE VERGROOT STERKTE EN 

DUURZAAMHEID

T E C H N O L O G I E

INZICHTEN
TaperWall begint met computergestuurde trekbanken waarmee in één buis meerdere diktes kunnen 

worden aangebracht, zodat de wanden overal in de buis met een onvoorstelbare precisie kunnen 

worden versterkt. Bĳ gebruik van aluminium levert dit uiterst gladde wanden zonder drukpunten 

op (waardoor het wiel sterker wordt, minder weegt en langer meegaat). Bĳ Easton-onderdelen van 

carboncomposiet wordt met TaperWall meer materiaal aangebracht op de wandoppervlakken waar 

stĳfheid absoluut onmisbaar is en minder materiaal op gebieden die flexibeler moeten zĳn. Bĳ zowel 

aluminium als composiet is het voordeel duidelĳk: TaperWall zorgt voor een drastische verbetering 

van de sterkte en duurzaamheid, terwĳl het wiel toch minder weegt. Bovendien profiteer je dankzĳ 

TaperWall van een energieke, responsieve fietservaring en een verbeterde schokdemping.

TaperWall™ en Intelligent Flexibility™ technologie. Afwerking: mat UD-carbon. 

Stuurgewicht: 230 g (42 cm). Klemdiameter: 31,8 mm. Breedte: 40 / 42 / 44 cm. 

Bereik: 75 mm. Drop: 130 mm. Materiaal: EC70-carbon.

ES2031685/6/7

€ 199,95

EC70 SL3 STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: zwart. Stuurgewicht: 335 g (42 cm). 

Klemdiameter: 31,8 mm. Breedte: 40 / 42 / 44 cm. Bereik: 75 mm. Drop: 130 mm. 

Materiaal: EA30-aluminium.

ES2032155/6/7

€ 41,95

EA30 STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: gepolĳst zwart. Stuurgewicht: 240 g (42 cm). 

Klemdiameter: 31,8 mm. Breedte: 40 / 42 / 44 cm. Bereik: 85 mm. Drop: 140 mm. 

Materiaal: EC70-carbon.

ES2034836/7/8

€ 89,95

EA70 STUUR

TaperWall™ en CNT™ composiettechnologie. Afwerking: mat UD-carbon. 

Stuurgewicht: 225 g (42 cm). Klemdiameter: 31,8 mm. Breedte: 40 / 42 / 44 cm. 

Bereik: 75 mm. Drop: 130 mm. Materiaal: EC90-carbon.

ES2021240/1/2

€ 289,95

EC90 AEROSTUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: zwart. Stuurgewicht: 300 g (42 cm). 

Klemdiameter: 31,8 mm. Breedte: 40 / 42 / 44 cm. Bereik: 75 mm. Drop: 130 mm. 

Materiaal: EA50-aluminium. 

ES2014808/09/10

€ 53,95

EA50 STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: UD-carbon, witte drops. Stuurgewicht: 240 g 

(42 cm). Klemdiameter: 31,8 mm. Breedte: 40 / 42 / 44 cm. Bereik: 85 mm. Drop: 

140 mm. Materiaal: EC70-carbon.

ES2021237/8/9

€ 199,95

EC70 AEROSTUUR
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TaperWall™ technologie. Afwerking: gehamerd zwart. 

Breedte: 685 mm. Kromming: 9d, 5d upsweep, 20 mm. 

Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EA50-aluminium. 

Gewicht: 295 g. ES2016744

€ 41,95

EA50 RISER-STUUR

Afwerking: mat UD-carbon. Kromming: 9d. Stuurbreedte: 

720 mm. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EC70-

carbon. Gewicht: 166 g.

ES7022147

€ 124,95

EC70 RECHT STUUR

Verkrĳgbaar voor DH, freeride, all-mountain en cross-country. 

TaperWall™ technologie. Afwerking: gehamerd zwart 

geanodiseerd. Breedte: 685 mm. Kromming: 9d, 5d upsweep, 

20 mm. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EA70-aluminium. 

Gewicht: 265 g. Laag ES7024200 | Hoog ES7024239

€ 69,95

EA70 RISER-STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: mat UD-carbon. 

Gewicht: 135 g. Breedte: 635 mm. Kromming: 9d. 

Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EC90-carbon.

ES2022517

€ 139,95

EC90 SL RISER-STUUR

Afwerking: zwart geanodiseerd. Breedte: 580 mm. 

Kromming: 5d. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EA50-

aluminium. Gewicht: 195 g. 

ES2016733

€ 37,95

EA50 XC-STUUR

De perfecte breedte voor avontuurlĳke trail-ritten. 

TaperWall™ technologie. Afwerking: mat UD-carbon. 

Breedte: 711 mm. Kromming: 9d, 5d upsweep, 20 mm 

rise. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EC90-carbon. 

Gewicht: 175 g.

ES2036840

€ 159,95

HAVEN CARBON STUUR

Afwerking: mat UD-carbon. Kromming: 5d. Stuurbreedte: 

590 mm. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EC90-

carbon. Gewicht: 110 g.

ES2022514

€ 127,95

EC90 XC-STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: gehamerd zwart. 

Breedte: 580 mm. Kromming: 5d. Klemdiameter: 31,8 mm. 

Materiaal: EA30-aluminium. Gewicht: 210 g.

ES2032696

€ 31,95

EA30 XC-STUUR

Ontworpen om all-mountain fietsers harder te laten gaan en 

verder te laten springen. TaperWall™ technologie. Afwerking: 

zwart geanodiseerd of mat zilver. Breedte: 711 mm. 

Kromming: 9d, 5d upsweep, 20 mm rise. Klemdiameter: 31,8 

mm. Materiaal: EA90-aluminium. Gewicht: 270 g.

Black ES2036472 | Silver ES2036473

€ 99,95

HAVEN STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: gehamerd zwart 

geanodiseerd. Breedte: 650 mm. Kromming: 5d. 

Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EA70-aluminium. 

Gewicht: 180 g.

ES7024264

€ 64,95

EA70 XC-STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: gehamerd zwart 

geanodiseerd. Breedte: 720 mm. Kromming: 9d. 

Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EA70-aluminium. 

Gewicht: 245 g.

ES7022145

€ 69,95

EA70 RECHT STUUR

Afwerking: mat UD-carbon. Kromming: 9d, 5d upsweep. 

Stuurbreedte: 720 mm. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: 

EC70-carbon. Gewicht: 186 g /197 g (hoog).

Laag ES7024199 | Hoog ES7024258

€ 129,95

EC70 RISER-STUUR
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TaperWall™ technologie. Afwerking: mat UD-carbon. 

Breedte: 750 mm. Kromming: 9d, 5d upsweep, 20 mm 

rise. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EC90-carbon. 

Gewicht: 235 g.

ES2022526

€ 149,95

HAVOC CARBON STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: zwart, oranje. 

Breedte: 750 mm. Kromming: 9d, 5d upsweep, 20 mm 

rise. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EA90-aluminium. 

Gewicht: 315 g.

Black ES2024909 | Orange ES2024910

€ 84,95

HAVOC ALUMINIUM STUUR

Materiaal: EC90-carbon. Gewicht: 80 g.

ES2012088

€ 99,95

EC90 BAR-ENDS

ITT™ Internal Thread Technology. 

TaperWall™ technologie. R.A.D.™ 

vorkbuis. Carbon dropouts. Afwerking: 

mat UD-carbon. Gewicht: 380 g. 

Vorkbuis:  1 1/8" carbon(SL), 1 1/2"-1 

1/8" carbon (SL Taper). Balhoofdhoek: 

43 mm. Materiaal: EC90-carbon.

SL ES2025475 | SL Taper ES2026080

€ 319.95 | € 429.95

TaperWall™ technologie. Afwerking: mat 

UD-carbon. Gewicht: 530 g. Lengte: 

700c/365 mm as tot kroon. Vorkbuis: 1 

1/8". Balhoofdhoek: 43 mm. Materiaal: 

carbon/aluminium constructie uit drie 

delen.

ES2016881

€ 189,95

ITT™ Internal Thread Technology. 

TaperWall™ technologie. R.A.D.™ 

vorkbuis. Afwerking: mat UD-carbon. 

Gewicht: 490 g. Lengte: 700c/395 mm 

as tot kroon. Vorkbuis: 1 1/8" carbon. 

Balhoofdhoek: 45 mm. Materiaal: EC90-

carbon.

ES2025474

€ 499,95

Geïntegreerde remnokken. Afwerking: 

mat UD-carbon. Gewicht: 775 g. Lengte: 

700c/395 mm as tot kroon. Vorkbuis: 1 

1/8" aluminium. Balhoofdhoek: 45 mm. 

Materiaal: EC70-carbon. ES2016883

€ 319,95

EC90 SL/SL TAPER VORK EC70 VORKEC90 X VORK EC70 X VORK

TaperWall™ technologie. Afwerking: zwart, oranje, zilver, groen. Breedte: 800 mm. 

Kromming: 9d, 5d upsweep, 20 mm rise. Klemdiameter: 35 mm. Materiaal: EA90-

aluminium. Gewicht: 300 g.

Orange ES2031579 | Silver ES2031577 | Green ES2031578 | Black ES2031576

€ 94,95

HAVOC 35 ALUMINIUM STUUR

TaperWall™ technologie. Afwerking: mat UD-carbon. Breedte: 800 mm. Kromming: 

9d, 5d upsweep, 20 mm rise. Klemdiameter: 31,8 mm. Materiaal: EC90-carbon. 

Gewicht: 220 g. 

ES2031581

€ 159,95

HAVOC 35 CARBON STUUR

BG/ 186



S
T
U
U
R
P
E
N
N
E
N

De allerbeste stuurpen in zĳn klasse. DST™ technologie. 

Top-Lock technologie. Afwerking: zwart of oranje 

geanodiseerd. Rise: -5 mm. Klemdiameter: 35 mm. 

Vorkbuis: 1 1/8". Lengte: in 2 posities verstelbaar 45, 50 

mm. Materiaal: CNC EA90-aluminium. Gewicht: 110 g.

Kleuren: Black ES2031592 | Orange ES2031593

€ 109,95

HAVOC 35 STUURPEN, APART TE 
BEVESTIGEN

De beste keuze voor iedereen die graag hindernissen 

neemt, sprongen maakt en spectaculaire stunts op zĳn 

fiets uitvoert. DST™ technologie. Top-Lock technologie. 

Rise: 0d. Klemdiameter: 31,8 mm. Vorkbuis: 1 1/8". Lengte 

1 1/8": 50, 65 mm. Lengte 1 1/2": 65 mm. Materiaal: CNC-

aluminium. Gewicht: 185 g (35 mm).

Black ES2024927/8

€ 95,95

HAVOC STUURPEN

Een van de meest ingenieuze, perfect vervaardigde 

CNC-stuurpennen. DST™ technologie. Top-Lock 

technologie. Rise: -5 mm. Klemdiameter: 31,8 mm. 

Bevestigingspatroon: Fox 40, Rock Shox Boxxer. Lengte: 

in 3 posities verstelbaar 45 + 50 + 55. Materiaal: CNC-

aluminium. Gewicht: 135 g.

Kleuren: Black ES2024936 | Orange ES2024937

€ 95,95

HAVOC STUURPEN, APART TE BEVESTIGEN

DST™ technologie. Top-Lock technologie. Afwerking: zwart of oranje 

geanodiseerd. Rise: 0d. Klemdiameter: 35 mm. Vorkbuis: 1 1/8". Lengte: 50 mm. 

Materiaal: CNC EA90-aluminium. Gewicht: 190 g. 

Kleur: Black ES2031588

€ 109,95

HAVOC 35 STUURPEN

DST™ frontplaat met Top-Lock™ technologie. Afwerking: zwart geanodiseerd. 

Rise: +/- 8d. Klemdiameter: 31,8 mm. Vorkbuis: 1 1/8". Lengte: 60, 75, 90, 100, 115, 

130 mm. Materiaal: EA50-aluminium. Gewicht: 160 g (100 mm).

ES2031562/3/5/6/7/9

€ 53,95

EA50 STUURPEN

DST™ technologie. Top-Lock™ technologie. Afwerking: zwart geanodiseerd. Rise: 

+/- 10d, 0d. Klemdiameter: 31,8 mm. Vorkbuis: 1 1/8". Lengte: 90, 100, 110, 120, 

130 mm. Materiaal: EA90-aluminium. Gewicht: 130 g (120 mm).

0d ES2027352/3/4/5/6 | 10d ES2027358/59/60/61/62

€ 95,95

EA90 STUURPEN

All-mountain rĳden zal nooit meer hetzelfde zĳn. DST™ technologie. Top-Lock technologie. 

Rise: 0d. Klemdiameter: 31,8 mm. Vorkbuis: 1 1/8". Lengte: 55 mm, 70 mm, 85 mm, 100 mm. 

Materiaal: CNC-aluminium. Gewicht: 143 g (70 mm).

Kleuren: Silver/Black, 55 mm ES2036481 | Silver/Black, 70 mm ES2036483 | Silver/Black, 

85 mm ES2036485 | Silver/Black, 100 mm ES2036479 | All Black, 55 mm ES2036480 | All 

Black, 70 mm ES2036482 | All Black, 85 mm ES2036484 | All Black, 100 mm ES2036478

€ 109.95

HAVEN STUURPEN

Licht genoeg voor racefietsen en sterk genoeg voor MTB's. DST™ technologie. 

Top-Lock™ technologie. Afwerking: zwart geanodiseerd. Rise: +/- 6d. 

Klemdiameter: 31,8 mm. Vorkbuis: 1 1/8". Lengte 6d: 70, 90, 100, 110, 120 mm. 

Lengte 17d: 70, 90, 100, 110 mm. Materiaal: EA70-aluminium. Gewicht: 135 g 

(6d*100 mm).

6d ES2032074/5/6/7/8 | 17d ES2032080/1/2/3

€ 69,95

EA70 STUURPEN

Voor on-road en off-road onder normale omstandigheden. DST™ technologie. Top-Lock™ 

technologie. Afwerking: mat UD-carbon. Rise: +/- 10d, 0d. Klemdiameter: 31,8 mm. Vorkbuis: 

1 1/8". Lengte 10d: 80, 90, 100, 110, 120, 130 mm. Lengte 0d: 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm. 

Materiaal: EC90-carbon + titaniumonderdelen. Gewicht: 118 g (100 mm). 

10d ES2024914/5/6/7 | 0d ES2031633/4/5/6/7 € 246,95

EC90 SL STUURPEN
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Elke zadelpen van Easton wordt geleverd met een garantie van vĳf jaar. 

Easton ontwikkelt, analyseert en test alle onderdelen zelf, tot in de kleinste 

details, gebruikt alleen de allerbeste materialen en werkt bovendien met 

eigen technologieën, zoals R.A.D. (Relief-Area Design). R.A.D. is het 

vlakke deel dat over de gehele lengte van Easton's carbon vorkbuizen 

en zadelpennen loopt, en aansluit op het klemgebied van stuurpennen 

en zadelpenklemmen. Door voor deze belangrĳke delen minder materiaal 

te gebruiken, voorkomt Easton dat de carbon buizen worden afgeklemd 

en beschadigd raken als gevolg van de klemdruk. Zodoende wordt het 

zwakste punt van een conventionele zadelpen of vorkbuis weggenomen.

T ECHNOLOG I E

INZICHTEN
ZADELPENNEN EN R.A.D.™: VĲF JAAR GARANTIE
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carbonfiber constructie. RAD™ Relief-Area Design. 

TaperWall™ technologie. Afwerking: mat UD-carbon. 

Gewicht: 200 g (31,6 mm). Offset: 0 mm. Lengte: 300, 400 

mm. Schachtmaten: 27,2 / 30,9 / 31,6 mm.  

Materiaal: EC90-carbon.

300 mm ES2036462/3 | 400 mm ES2036464/5/6

€ 199,95

EC90 ZERO ZADELPEN

Volledige carbonfiber constructie. RAD™ Relief-Area 

Design. TaperWall™ technologie. Afwerking: mat UD-

carbon. Gewicht: 200 g (31,6 mm). Offset: 20 mm. Lengte: 

350 mm. Schachtmaten: 27,2 / 30,9 / 31,6 mm.  

Materiaal: EC90-carbon.

ES2024941/2/3

€ 199,95

EC90 ZADELPEN

Aluminium bovenklem voor optimale

zadelruimte. RAD™ Relief-Area Design. TaperWall™ 

technologie. Afwerking: mat UD-carbon. Gewicht: 240 g 

(31,6 mm x 400 mm). Offset: 0 mm. Lengte: 300, 400 mm. 

Schachtmaten: 27,2 / 30,9 / 31,6 mm.  

Materiaal: EC70-carbon.

300 mm ES2036457/8 | 400 mm ES2036459/60/61 

€ 134.95 

EC70 ZERO ZADELPEN

Afwerking: zwart geanodiseerd. Gewicht: 310 g (31,6 mm). 

Offset: 10 mm. Lengte: 350 mm. Schachtmaten: 27,2 / 

30,9 / 31,6 mm. Materiaal: EA50-aluminium.

ES2027414/5/6

€ 53,95

EA50 ZADELPENNEN

RAD™ Relief-Area Design. TaperWall™ technologie. 

Afwerking: mat UD-carbon/gepolĳst zwart balhoofd. 

Gewicht: 225 g. Offset: 12 mm. Lengte: 350 mm. 

Schachtmaten: 27,2 / 30,9 / 31,6 mm.  

Materiaal: EC70-carbon.

ES2036454/5/6

€ 134,95

EC70 ZADELPEN

RAD™ Relief-Area Design. TaperWall™ technologie. 

Afwerking: mat UD-carbon/geanodiseerde MAG-klem. 

Gewicht: 240 g (31,6 mm). Offset: 0 mm. Lengte: 400 mm. 

Schachtmaten: 30,9 / 31,6 mm. Materiaal: EC90-carbon.

ES2036467/8

€ 139,95

HAVEN CARBON ZADELPEN

TaperWall™ technologie. Afwerking: zwart geanodiseerd. 

Gewicht: 285 g. Offset: 0 mm. Lengte: 300, 400 mm. 

Schachtmaten: 27,2 / 30,9 / 31,6 mm.  

Materiaal: EA70-aluminium. 

300 mm ES2032069/70 | 400 mm ES2032071/2/3

€ 69,95

EA70 ZERO ZADELPEN

TaperWall™ technologie. Afwerking: geborsteld zwart/

geanodiseerde MAG-klem. Gewicht: 285 g (31,6 mm). 

Offset: 0 mm. Lengte: 400 mm. Schachtmaten: 30,9 / 

31,6 mm. Materiaal: EA70-aluminium.

ES2036476/7

€ 79,95

HAVEN ZADELPEN

TaperWall™ technologie. Afwerking: zwart geanodiseerd. 

Gewicht: 270 g (31,6 mm). Offset: 12 mm. Lengte: 350 

mm. Schachtmaten: 27,2 / 30,9 / 31,6 mm.  

Materiaal: EA70-aluminium.

ES2032066/7/8

€ 69,95

EA70 ZADELPEN
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DE EERSTE KEUZE VAN IEDERE WEDSTRĲDMECANICIEN

Fietsen is heerlĳk… totdat je fiets gerepareerd moet worden. Gelukkig zĳn er ook mensen die niets liever doen dan fietsen repareren. Park Tool maakt 

gereedschap voor zulke mensen. Park Tool ontwikkelt en verfijnt gereedschappen en benodigdheden voor fietsreparatie waarmee zowel professionele 

fietsmecaniciens als echte hobbyisten nog beter en efficiënter kunnen werken. Gereedschappen die zĳn ontwikkeld om te voorzien in de dagelĳkse 

behoeften van mecaniciens over de hele wereld.

PARK TOOL GEREEDSCHAP 
VOOR DE FIETS
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De kwaliteit van Park Tool in een instapmodel werkstandaard voor de 

thuissleutelaar. In hoogte verstelbaar van 99 tot 145 cm.

PT100704

€ 209,95

Samengestelde kop met duimslot dat op Presta-, 

Schrader- en Dunlop-ventielen past zonder onderdelen te 

hoeven verwisselen. Soepel werkend stalen zuigerhuis. 

Zeer stabiele stalen voet met extra grote voetplateaus en 

een grote, makkelĳk afleesbare drukmeter. Comfortabel, 

samengesteld handvat.

PTPFP8

€ 43,95

De professionele PRS-21 teamracestandaard houdt de 

fiets stevig vast zonder de framebuizen of zadelpen vast te 

klemmen. Lichtgewicht versie van de PRS-20.

PT100706

€ 450,95

Speciaal ontworpen voor iedereen die thuis aan zĳn fiets 

sleutelt. Geschikt voor wielen van 16 tot 29 inch, met of 

zonder band. Innovatief schuifmechanisme maakt snelle 

wielophanging mogelĳk, ongeacht de naafbreedte (tot 

170 mm).

PT101203

€ 177,95

Inklapbaar om makkelĳk mee te nemen en op te bergen. Quick Release-sluiting 

voor hoogteverstelling. In hoogte verstelbaar van 99 tot 145 cm.

PT100705

€ 294,95

PCS-9 REPARATIESTANDAARD VOOR THUISGEBRUIK

PFP-8 VLOERPOMP VOOR THUISGEBRUIK PRS-21 PROFESSIONELE RACESTANDAARD TS-8 WIELRICHTSTANDAARD VOOR 
THUISGEBRUIK

PCS-10 REPARATIESTANDAARD VOOR THUISGEBRUIK
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Een schone fiets ziet er geweldig uit, presteert beter en gaat langer mee. De 

BCB-4 bevat vier borstels die elk speciaal zĳn ontworpen voor een specifieke 

reinigingsfunctie.

PT100100

€ 29,95

BCB-4 BORSTELSET VOOR HET REINIGEN VAN FIETSEN

Een fantastisch begin van je gereedschapscollectie! Bevat elf originele Park Tool-

producten plus een speciale Park Tool-gereedschapskist. 4-6 mm inbussleutels, 

TL-1 bandenlichters. 8 en 14 mm crankboutsleutel. Mini-kettingpons. Gear Clean-

borstel. Pedaalsleutel voor thuisgebruik. Professionele schroevendraaiers (nr. 2 

kruiskop en 3 mm platte kop). Drievoudige spaaksleutel. Bandenlichters en plakset.

PTSK1

€ 149,95

SK-1 STARTERSET VOOR THUISGEBRUIK

Deze slim ontworpen inbussleutels met P-vormig handvat zĳn geschikt voor elke 

klus en liggen bovendien goed in de hand. Alle sleutels (van 2-10 mm) passen 

perfect in de meegeleverde houder voor op de werkbank of aan de muur.

PT100728

€ 94,95

PH-1 INBUSSLEUTELSET

De voordelige WTK-1 is speciaal ontworpen voor recreatieve fietsers en bevat 

al het benodigde gereedschap voor vele basisafstellingen en reparaties thuis of 

onderweg. 3-6 mm inbussleutels, TL-1 bandenlichters. Platte schroevendraaier, 

onderdeel van de set inbussleutels. VP-1 plakset, kleine verstelbare sleutel.

PT100757

€ 34,95

WTK-1 REPARATIEGEREEDSCHAPSET

Speciaal ontworpen voor thuisgebruikers die alleen met het allerbeste genoegen 

nemen. 38-delige set met de allerbeste gereedschappen van professionele 

kwaliteit. Verpakt in een robuuste gereedschapskist.

PTAK38

€ 469,95

AK-38 GEREEDSCHAPSET VOOR GEVORDERDEN

AWS-1: 4, 5 en 6 mm PT100011

AWS-3: 2, 2,5 en 3 mm PT100013

AWS-8: 4, 5 en 6 mm met tuimelaarontwerp in 25 graden. PT100051

AWS-1 / 3 € 11,95 | AWS-8 € 15,95

AWS INBUSSLEUTEL
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Extra groot oplosmiddelreservoir en draaiende borstels om kettingen 

echt schoon te krĳgen. Een magneet aan de onderkant van het 

oplosmiddelreservoir van de Cyclone trekt deeltjes aan die van de 

ketting worden geschrobd, zodat ze tĳdens het reinigen niet opnieuw 

over de ketting worden verdeeld. Duurzaam sponsmateriaal verwĳdert 

oplosmiddel van de ketting wanneer deze de Cyclone verlaat, zodat 

gedruppel wordt voorkomen. PT100302  

€ 37,95

CM-5.2 CYCLONE-KETTINGREINIGER

De scherp geprĳsde MTB-7 noodreparatieset bevat 21 

nuttige gereedschappen voor noodreparaties onderweg. 

Bandenlichters, kruiskopschroevendraaier en schroevendraaier 

met platte kop. T25 torx schroevendraaier, 2 - 8 mm 

inbussleutels. Spaaksleutels, pedaalsleutel.

PT100679

€ 29,95

MTB-7 NOODREPARATIESET

De CNW-2 zorgt voor eenvoudige montage en demontage 

van de boutset van het kettingblad. De sleutel zorgt dat 

de kroonmoer stevig op zĳn plaats blĳft zitten en niet 

verdraait bĳ het vast- of losdraaien van de bout. Een 

dubbel uiteinde, zodat de sleutel op de meeste typen 

kroonmoeren past.

PT100101

€ 7,95

CNW-2 KETTINGBLADMOERSLEUTEL

AWS-9: 4, 5, 6 mm inbussleutels, 

kruiskopschroevendraaier en standaardschroevendraaier.

PT100052

AWS-10: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm PT100053

AWS-11: 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm PT100054

AWS-9 € 13,95 | AWS-10 € 11,95 | AWS-11 € 19,95

AWS INBUSSLEUTELS

Drie bandenlichters. Eén doosje met zes plakkers. Eén 

stuk schuurpapier.

PT101181

€ 7,95

TR-1 BANDENREPARATIESET

Een snĳ-, schaaf- of zelfs slĳtageplek kan makkelĳk 

en veilig worden gerepareerd met het TB-2 bandstuk. 

Het TB-2 bandstuk helpt je op weg tot je je band kunt 

vervangen.

PT101132 (verpakt per drie stuks)

€ 5,50

TB-2 BANDSTUK VOOR NOODREPARATIES

De TWS-2 combineert de maten die momenteel voor 

fietsonderdelen worden gebruikt (T7, T8, T10, T15, T20, 

T25, T30 en T40) in één handige, inklapbare set.

PT101217

€ 27,95

TWS-2 TORX-SCHROEVENDRAAIERSET

De TL-4C bandenlichters zĳn extra breed maar toch zeer 

compact en licht. 

PT100TL4

€ 3,95 per set

TL-4C BANDENLICHTERS

Nu met meer gereedschappen, een verbeterde kettingpons en een 

slanker, kleiner formaat. Voor vrĳwel elke reparatie onderweg. De goed 

beschermde gereedschappen zĳn klein genoeg om mee te nemen en 

krachtig genoeg om reparaties snel en eenvoudig uit te voeren.

PTMTB32

€ 45,95

MTB-3.2 HOOGWAARDIGE 
NOODREPARATIESET

Zes plakkers met schuurpapier in een handig 

meeneemdoosje. Geen geknoei met lĳm en geen grote 

verpakking.

PT100523

€ 5,50

GP-2C SUPER PLAKSET

Sterk, compact en licht minigereedschap.

IB-1: 3-8 mm inbussleutels, platte schroevendraaier. PT100641

IB-2: 1,5 - 8 mm inbussleutels, platte schroevendraaier, T25 torx 

schroevendraaier. PT100642

IB-3: 1,5 - 8 mm inbussleutels, platte schroevendraaier, T25 torx 

schroevendraaier, bandenlichter met omhulsel van composiet, 

spaaksleutels en een 10-speed kettingpons. PT100643

IB-1 € 21,95 | IB-2 € 22,95 | IB-3 € 35,95

I-BEAM INKLAPBAAR GEREEDSCHAP

NUTTIGE GEREEDSCHAPPEN 
VOOR NOODREPARATIES 

ONDERWEG

G E R E E D S C H A P P E N

INZICHTEN
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Robuust, professioneel gereedschap voor het bevestigen 

en verwĳderen van externe SHIMANO-trapaslagers/cups 

met 16 uitsparingen.

PT100102

€ 31,95

BBT-19 BOTTOM BRACKET GEREEDSCHAP

Het BBT-9 gereedschap voor bottom brackets is 

ontwikkeld om SHIMANO Hollowtech II bottom brackets te 

verwĳderen en bevestigen.

PT100094

€ 31,95

BBT-9 BORGRINGSLEUTEL

De PW-5 is sterk, maar toch zo dun dat hĳ in alle 

sleuteluitsparingen past.

PT100783

€ 17,95

PW-5 PEDAALSLEUTEL

Speciaal ontworpen voor gebruik met de krappe toleranties en 

smalle profielen van 10- en 11-speed kettingen, maar kan ook 

worden gebruikt voor elke andere derailleurketting, inclusief de 

Shimano® CN-9000. Geïntegreerde Link Pocket voor een zeer 

nauwkeurige uitlĳning. Vervangbare, draaiende pin.

PTCT43

€ 89,95

CT-4.3 KETTINGPONS

Past op afgesloten BB-units van Shimano, inclusief 

modellen met oversized Octalink holle assen.

PT100104

€ 24.95

BBT-22 BOTTOM BRACKET GEREEDSCHAP 
VOOR AFGESLOTEN CARTRIDGES

Met de MLP-1 kettingtang kun je snel en moeiteloos 

schakels verwĳderen en vervangen die zĳn aangetast door 

vuil en corrosie.

PT0MLP1

€ 21,95

MLP-1 KETTINGTANG

De CCW-5 heeft een sterke en diepe bus, zodat hĳ op elke 

crankmoer of -bout van 14 mm past.

PT100265

€ 15,95

CCW-5 CRANKBOUTSLEUTEL

Ontworpen om nauwkeurig aan te geven wanneer een 

ketting een slĳtage van 0,5%, 0,75% en 1% bereikt, 

het punt waarop de meeste fabrikanten aanraden hun 

kettingen te vervangen. Past op 1- tot 10-speed kettingen. 

Gemaakt van zeer precies lasergesneden staal.

PTCC32C

€ 15,95

CC-3.2 INDICATOR VOOR KETTINGSLĲTAGE

Het BBT-18 bottom bracket gereedschap wordt gebruikt 

om bottom brackets met acht uitwendige kartels 

te verwĳderen en bevestigen, zoals de crankstellen 

SHIMANO XTR BB-950, XT, LX en STX-RC.

PT100105

€ 23,95

BBT-18 BOTTOM BRACKET GEREEDSCHAP

De CT-5 kan worden gebruik voor elke derailleurketting 

(inclusief de Hyperglide) en heeft een plateau om stĳve 

schakels los te maken. Met een gewicht van slechts 77 

gram is dit de perfecte kettingpons voor onderweg.

PT100341

€ 25,95

CT-5 MINI-KETTINGPONS

Een compacte cranktrekker met een geïntegreerde 8 mm 

inbussleutel om crankbouten te verwĳderen. Kan worden 

gebruikt om gekartelde SHIMANO Octalink-crankarmen 

en crankarmen met vierkante gaten te verwĳderen.

PTCWP7C  € 21,95

CWP-7 CRANKSLEUTEL EN -TREKKER

De BBT-7 borgringsleutel wordt gebruikt om de verstelbare 

cup-borgring te bevestigen en verwĳderen die op de 

nieuwste generatie XTR- en DURA-ACE-bottom brackets 

wordt gebruikt.

PT100092

€ 25,95

BBT-7 BORGRINGSLEUTEL
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Ontworpen om freewheels met vier inkepingen 

te verwĳderen van BMX-fietsen en fietsen zonder 

versnellingen.  FR-6 (1,37 x 24 mm) PT10FR6 | FR-8 (30 x 

1 mm) PT10FR8

€ 21,95 | € 19,95

FR-6/8 FREEWHEEL-AFNEMER

De zeer nauwkeurige SW-7 past op de drie populairste 

formaten spaaknippels die momenteel verkrĳgbaar zĳn: 

3,22 mm, 3,3 mm en 3,45 mm.

PT101071

€ 13,95

SW-7 DRIEVOUDIGE SPAAKSLEUTEL

SW-40: Spaaksleutel met vier kanten voor 3,22 mm.

PT100033

SW-42: Spaaksleutel met vier kanten voor 3,45 mm.

PT100034

€ 11,95

Deze combinatie van cassette-, freewheel- en borgring-

afnemer is hittebehandeld om buigen en oprekken te 

voorkomen. 

PTSR11 (geschikt voor 5-11-speed) | PT100991/SR-1 

(geschikt voor 5-10-speed)

PTSR11 € 39,95 | SR-1 € 33,95

SW SPAAKSLEUTELSSR-1/SR-11 CASSETTE-/FREEWHEEL- EN 
BORGRING-AFNEMER

De spaaksleutels van Park Tool hebben een coating 

van vinyl in vier verschillende kleuren, zodat je in één 

oogopslag het formaat herkent. SW-0 zwart, 3,22 mm, 

SW-1 groen, 3,3 mm, SW-2 rood, 3,45 mm, SW-3 blauw, 

3,96 mm.

PT1010.

€ 9,95

SW SPAAKSLEUTELS

Spaaksleutel voor SHIMANO-wielsystemen.

PT100032

€ 17,95

Geschikt voor borgringen van SHIMANO-cassettes en kan ook 

worden gebruikt om de borgring te verwĳderen en bevestigen 

waarmee de remschĳf op SHIMANO-schĳfremmen wordt 

vastgezet. FR-5 (zonder pen) PT100481 | FR-5G (met pen) 

PT100485  € 9,95 | € 11,95

SW-14.5 SPAAKSLEUTELFR-5(G) GEREEDSCHAP VOOR 
CASSETTEBORGRINGEN/CENTER LOCK

Nauwkeurige afmetingen en een hoogwaardige industriële fosfaatafwerking 

garanderen een precieze pasvorm en een consistente kwaliteit. Beschikbaar in 13 

mm (SCW-13) tot 24 mm

(SCW-24) en 28 mm (SCW-28)

PT100.

€ 12,95

SCW CONUSSLEUTELS

Deze dubbele conussleutels zĳn ontworpen voor mensen die graag thuis aan hun 

fiets sleutelen. Verkrĳgbaar in de maten 13/14 mm (1), 15/16 mm (2), 17/18 mm (3) en 

13/15 mm (4)

PT100.

€ 7,95

DUBBELE CONUSSLEUTEL

De CN-10 heeft koudgesmede, hittebehandelde stalen handvatten die kracht bieden en nauwkeurig geslepen 

snĳvlakken waarmee je elke kabel met één beweging doorknipt. De tang heeft een geïntegreerde krimptang voor 

kabeldopjes, een gat om de uiteinden en behuizing van de buitenkabel te vormen en een inwendige veer die het 

samenknĳpen vergemakkelĳkt en versnelt.

PT100309

€ 49,95

CN-10 PROFESSIONELE KNIPTANG VOOR BINNEN- EN BUITENKABEL
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GEOPTIMALISEERDE ZADELS VOOR ELK TYPE FIETSER

Het zadel is naast het stuur en de pedalen één van de meest gevoelige contactpunten tussen fiets en fietser. Met een zadel van Selle Italia weet je zeker 

dat je kiest voor een zadel dat perfect bĳ je past. Deze zadels worden tĳdens wedstrĳden gebruikt door de beste renners ter wereld. Selle Italia ontwikkelt 

producten nooit zomaar. Het bedrĳf doet zorgvuldig onderzoek en test de producten uitgebreid in het laboratorium en in de praktĳk. Zo creëert Selle Italia 

perfecte zadels met optimaal comfort en topprestaties voor iedere fietser. 

SELLE ITALIA ZADELS
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Gewicht: 140 g. Rails: carbon Ø 7 x 9,6. Maat: b 131 x l 

275 mm. Gebruik: race.

Kleur: Black SI2013409

€ 199,95

SLR TEAM EDITION FLOW

Gewicht: 165 g. Rails: Monolink Carb X-40. Maat: b 131 x l 

275 mm. Gebruik: race.

Kleur: Black SI2012316

€ 189,95

SLR MONOLINK TEAM EDITION

Gewicht: 185 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 131 x l 275 

mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: White SI2013423 | Black SI2013422

€ 139,95

SLR LADY FLOW

Gewicht: 125 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. Maat: b 131 

x l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: White SI2013408 | Black SI2013407

€ 219,95

SLR KIT CARBONIO

Gewicht: 145 g. Rails: carbon Ø 7 x 9,6. Maat: b 131 x l 

275 mm. Gebruik: race.

Kleur: Black SI2013410

€ 199,95

SLR TEAM EDITION

Gewicht: 160 g. Rails: Monolink Carb X-40. Maat: b 131 x l 

275 mm. Gebruik: race.

Kleur: Black SI2012317

€ 194,95

SLR MONOLINK TEAM EDITION FLOW

Deze revolutionaire zadelpen biedt een nieuw systeem voor het vastklemmen van hoogwaardige zadels. Belangrĳke eigenschappen zoals: lichtgewicht, extra verstelbaarheid van 

de rails, grotere verstelbaarheid van het zadel aan de voor- en achterkant en een volledig nieuw uiterlĳk. Gewicht: 200 g (27,2 mm carbon).

Carbon 27,2 mm SI010116 | Carbon 31,6 mm SI010117 | Alu 27,2 mm SI20120200 | Alu 31,6 mm SI20120210 | Combo Monolink Flow 31,6 mm SI20120001 | Combo Flite 

ML Flow Alu/27,2 mm SI2013478 |  Combo Flite ML Flow Alu/31,6 mm SI2013479 | Combo SLR ML Flow Carbon/31,6 mm SI2013476 | Combo SLS ML Flow Alu/27,2 mm 

SI2013480 | Combo SLS ML Flow Alu/31,6 mm SI2013481

Zadelpen: Alu v.a. € 99,95 | Carbon € 209,95 | Combi: v.a. € 149,95

MONOLINK ZADELPEN

VIND JE IDEALE ZADEL MET 
IDMATCH

Z A D E L S

INZICHTEN
Bĳ een erkend Selle Italia idmatch Center berekent een speciaal opgeleide idmatch zadelspecialist met 

het juiste meetgereedschap de vier essentiële parameters en voert deze in de software in. Op basis 

van de resultaten uit idmatch vertelt het Selle Italia idmatch Center je wat voor jou het ideale zadel 

is. Het idmatch-advies beperkt zich niet tot één zadel, maar biedt je een hele categorie zadels, met 

verschillende modellen waaruit je kunt kiezen. Categorie S: deze idmatch-categorie is voor fietsers 

met een kleine afstand tussen de zitbotten. Categorie L: deze idmatch-categorie is voor fietsers 

met een grote afstand tussen de zitbotten. Elke maat is onderverdeeld in 1, 2 en 3 naar gelang de 

flexibiliteit van het bekken van de fietser (1/laag, 2/normaal, 3/hoog). 
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Gewicht: 175 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 131 x 

 l 275 mm. Gebruik: off-road/freeride.

Kleuren: Black SI2013417 | White SI2013418

€ 149,95

SLR XC FLOW

Gewicht: 90 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. Maat: b 131 x 

l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleur: Black SI2013402

€ 359,95

SLR TEKNO

Gewicht: 120 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. Maat: b 131 

x l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: Black SI2013405 | White SI2013406

€ 229,95

SLR KIT CARBONIO FLOW

Gewicht: 145 g. Rails: titaniumbuis Ø 7. Maat: b 131 x 

 l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: White SI010149 | Black SI010148

€ 179,95

SLR TITANIUM

Gewicht: 110 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. Maat: b 131 

x l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleur: Black SI2013401

€ 379,95

SLR TEKNO FLOW

Gewicht: 185 g. Rails: TI 316 Ø 7. Maat: b 131 x l 275 mm. 

Gebruik: race/off-road.

Kleuren: Black SI2013424 | White SI2013425

€ 199,95

SLR SUPERFLOW S

Gewicht: 170 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 131 x 

 l 275 mm. Gebruik: triatlon.

Kleur: Black SI2013411 | White SI2013412

€ 144,95

SLR FLOW

Gewicht: 170 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 131 x  

l 275 mm. Gebruik: off-road/freeride.

Kleuren: White SI2013420 | Black SI2013419

€ 139,95

SLR XC

Gewicht: 195 g. Rails: TI 316 Ø 7. Maat: b 145 x l 275 mm. 

Gebruik: race/off-road.

Kleuren: White SI2013427 | Black SI2013426

€ 199,95

SLR SUPERFLOW L

Gewicht: 225 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. 

Maat: b 131 x l 275 mm. Gebruik: triatlon.

Kleur: Black SI2013421

€ 149,95

Gewicht: 170 g. Rails: carbon Ø 7 x 9,6. 

Maat: b 145 x l 275 mm. Gebruik: race.

Kleur: Black SI2013436

€ 169,95

Gewicht: 185 g. Rails: carbon Ø 7 x 9,6. 

Maat: b 145 x l 275 mm. Gebruik: race.

Kleur: Black SI2013437

€ 169,95

Gewicht: 265 g. Rails: mangaanbuis  

Ø 7. Maat: b 145 x l 275 mm. Gebruik: 

race/off-road.

Kleur: Black SI2012313

€ 69,95

SLR TRI GEL FLITE TEAM 
EDITION FLOW

FLITE TEAM EDITION MAX SLS FLOW
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Gewicht: 250 g. Rails: Vanox buis Ø 7. Maat: b 145 x  

l 275 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleuren: White SI20120006 | Black SI20120005

€ 129,95

MAX SLR GEL FLOW

Gewicht: 165 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. Maat: b 145 

x l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: Black Special SI2013432 | Black SI2013430 | 

White SI2013431

€ 199,95 | Black Special € 229,95

FLITE KIT CARBONIO FLOW

Gewicht: 220 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 145 x  

l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: Red SI2012303 | Black SI2012301 | White 

SI2012302

€ 124,95

FLITE

Gewicht: 290 g. Rails: Vanox buis Ø 7. Maat: b 146 x  

l 290 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleuren: Black SI080103 | White SI090421

€ 119,95

MAX FLITE GEL FLOW

Gewicht: 185 g. Rails: Monolink Carb X-40. Maat: b 145 x  

l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleur: Black SI2012308

€ 169,95

FLITE MONOLINK

Gewicht: 210 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 145 x 

 l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: Black SI2012304 | White SI2012305 | Red 

SI2012306

€ 139,95

FLITE FLOW

Gewicht: 290 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. Maat: b 131 x  

l 275 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: Black SI2013458

€ 76,95

SLS KIT CARBONIO

Gewicht: 180 g. Rails: Monolink Carb X-40. Maat: b 145 x  

l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleur: Black SI2012309

€ 179,95

FLITE MONOLINK FLOW

Gewicht: 180 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. Maat: b 145 

x l 275 mm. Gebruik: race/off-road.

Kleuren: Black Special SI2013435 | Black SI2013433 | 

White SI2013434

€ 189,95 | Black Special € 219,95

FLITE KIT CARBONIO

Gewicht: 290 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. 

Maat: b 131 x l 275 mm. Gebruik: race/

off-road. 

Kleur: Black SI2013457

€ 81,95

Gewicht: 260 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. 

Maat: b 136 x l 276 mm. Gebruik: race/

off-road.

Kleur: Black SI110004

€ 74,95

Gewicht: 175 g. Rails: FeC 

aluminiumlegering Ø 7. Maat: b 131 x  

l 275 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: Black SI2013456

€ 93,95

Gewicht: 260 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. 

Maat: b 136 x l 276 mm. Gebruik: race/

off-road. 

Kleur: Black SI110005

€ 69,95

SLS KIT CARBONIO FLOW C2 GEL FLOWSLS MONOLINK CARBONIO KIT C2 GENUINE GEL
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Gewicht: 340 g. Rails: FeC aluminiumlegering Ø 7. Maat:  

b 134 x l 280 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: Black SI2013468 | White SI2013469

€ 49,95

Gewicht: 320 g. Rails: FeC aluminiumlegering Ø 7. Maat:  

b 135 x l 280 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: Black SI2013470

€ 39,95

NEKKAR PLUS

X1 PLUS FLOW

Gewicht: 330 g. Rails: FeC aluminiumlegering Ø 7. Maat:  

b 134 x l 280 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: White SI2013467 | Black SI2013466

€ 49,95

Gewicht: 260 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 135 x  

l 265 mm. Gebruik: triatlon. 

Kleur: Black SI2013453

€ 169,95

NEKKAR PLUS FLOW

IRON FLOW S

Gewicht: 320 g. Rails: FeC aluminiumlegering Ø 7. Maat:  

b 135 x l 280 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: Black SI2013471

€ 39,95

Gewicht: 270 g. Rails: TI 316 buis Ø 7. Maat: b 145 x  

l 265 mm. Gebruik: triatlon. 

Kleur: Black SI2013454

€ 169,95

X1 PLUS

IRON FLOW L

Gewicht: 230 g. Rails: titanium Ø 7. Maat: 

b 146 x l 280 mm. Gebruik: race/off-road. 

Kleur: Black SI010103

€ 99,95

Gewicht: 155 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. 

Maat: b 135 x l 265 mm. Gebruik: triatlon. 

Kleur: Black SI2013449 | Black Special 

SI2013451

€ 349,95 | Black Special € 379,95

Gewicht: 280 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. 

Maat: b 160 x l 262 mm. Gebruik: race/

off-road. 

Kleuren: White SI110155 | Black 

SI110006 | Black Small SI2013463

€ 89,95

Gewicht: 310 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. 

Maat: b 153 x l 275 mm. Gebruik: race/

off-road.

Kleur: Black SI010155

€ 129,95

Gewicht: 285 g. Rails: mangaanbuis Ø 7. 

Maat: b 151 x l 275 mm. Gebruik: race/

off-road.

Kleur: Black SI010104

€ 89,95

Gewicht: 270 g. Rails: carbon/keramisch Ø 7. 

Maat: b 145 x l 265 mm. Gebruik: triatlon. 

Kleur: Black Special SI2013452 | Black 

SI2013450

€ 349,95 | Black Special € 379,95

Gewicht: 255 g. Rails: Vanox buis Ø 7. 

Maat: b 152 x l 270 mm. Gebruik: race/

off-road.

Kleuren: Black SI080104 | White 

SI2013460

€ 99,95

Gewicht: 295 g. Rails: FeC 

aluminiumlegering Ø 7. Maat: b 146 x  

l 275 mm. Gebruik: race. 

Kleuren: Brown SI010122 | Black 

SI010121

€ 64,95

FLITE 1990

IRON TEKNO 
FLOW S

LADY GEL FLOW

TURBOMATIC GEL FLOW

MAN GEL FLOW

IRON TEKNO 

FLOW L

DIVA GEL FLOW

TURBO 1980
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D
E
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ERVAAR HET ULTIEME FIETSCOMFORT

Een revolutionair zadelconcept van het bekende merk Selle Italia. Van deze toonaangevende Italiaanse zadelmaker mag je alleen 

het allerbeste verwachten en Sportourer maakt die verwachting meer dan waar. Het Sportourer-concept is ontwikkeld om de totale 

fietservaring te verbeteren. Het unieke en ingenieuze schokabsorberende systeem, dat gebruik maakt van magneten in plaats 

van veren, blinkt uit in comfort, gebruiksgemak en levensduur. Het moderne en stĳlvolle ontwerp van het zadel geeft de fiets een 

dynamisch uiterlĳk.

SPORTOURER COMFORT & 
CITY/TREKKING ZADELS

Sportourer biedt een 30 dagen 

geld terug garantie

NIET GOED 

GELD TERUG

30
DAGEN
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Kunstleer. 100% waterdicht. Gebruik: Trekking. Afmeting/

gewicht: 160x270 mm/415 g, 165x270 mm/480 g Gel,

162x270 mm/480 Gel Flow.

Modellen FLX Man: SP121M201 | Gel SP121N201 | Gel 

Flow SP121L701 | Gel Flow Leather SP121C701

€ 27,95 | € 34,95 | € 38,95 | € 53,95

Traditionele anatomie. Kunstleer. 100% waterdicht.

Elastisch en zacht. Gebruik: Stadsfiets. Afmeting/gewicht: 

233x258 mm, 720 g Gel, 705 g Gel Flow

Modellen: Gel SP103N201 | Gel Flow SP103L701

€ 38,95 | € 42,95

Zadeltas. Inhoud: 1-1.45L. Afmetingen: 135x90 mm. Quick 

release bevestiging.

SP185EGG

€ 24,95

Kunstleer. 100% waterdicht. Gebruik: Trekking. Afmeting/

gewicht: 165x255 mm/410 g, 172x255 mm/475 g Gel, 

174x255 mm/465 Gel Flow.

Modellen FLX Lady: SP121M301 | Gel SP121N301 | Gel 

Flow SP121L801 | Gel Flow Leather SP121C801

€ 27,95 | € 34,95 | € 38,95 | € 53,95

Kunstleer. 100% waterdicht. Elastisch en zacht. Gebruik: 

Stadsfiets. Afmeting/gewicht: 250x257 mm/750 g Gel, 

720 g Gel Flow.

Modellen: Gel SP157N401 | Gel Flow SP157L901

€ 44,95 | € 48,95

Kan makkelĳk aan de zadelafmeting worden aangepast. 

Waterdicht. Uitwasbaar. Maximale breedte: 160 mm 

medium, 180 mm large. Gebruik: Trekking.

Modellen: Medium SP199M0200 | Large SP199L0201

€ 17,50 | € 17,95

Kunstleer. 100% waterdicht. Elastisch en zacht. Gebruik: 

Sport. Afmeting/gewicht: 160x276 mm/410 g.

Modellen: Gel SP104N201 | Gel Flow SP104L701

€ 29,95 | € 32,95

Kunstleer. 100% waterdicht. Elastisch en zacht. Gebruik:

Stadsfiets. Afmeting/gewicht: 210x267 mm/515 g Gel, 

485 g Gel Flow.

Modellen: Gel SP103N201 | Gel Flow SP103L701

€ 39,95 | € 42,95

Rubber met dubbele dichtheid voorzien van gel insert. 

Door injectie samengegoten nylon en rubber. J-AIR-

systeem: 100% ademend. Ergonomisch ontwerp: 

ergonomische handgreep die het risico op carpaaltunnel-

klachten verkleint.

Modellen: City L SP199MCL | City M SP199MCM | 

Sport L SP199MSL | Sport M SP199MSM | Trekking L 

SP199MTL | Trekking M SP199MTM

City € 19,95 | Sport € 29,95 | Trekking 24,95

FLX MAN

X-RACE

KAALAM

EGG BAG

FLX LADY

GARDA

ZEN L

EASY GEL ZADELHOES

ZOO GEL

ZETA COMFORT

JAMMY GRIPS

HET PERFECTE ZADEL VOOR 
DE KORTE AFSTANDEN

Z A D E L S

INZICHTEN

Inserts van siliconengel met verschillende diktes rond de 

anatomische uitsparing in het midden en het zitgedeelte. 

Bekleed met kunstleer. 100% waterdicht. Elastisch en zacht. 

Gebruik: Sport. Afmeting/gewicht: 140x272 mm/370 g.

Modellen X-Race: SP107L001 | Gel Flow White 

SP107L627 | Gel Flow Black SP211N201

€ 27,95 | Gel Flow € 29,95

Kunstleer. 100% waterdicht. Elastisch en zacht. Vering 

van elastomeer schokabsorberend systeem. Gebruik: 

Trekking. Afmeting/gewicht: 165x270 mm/570 g Gel, 550 g 

Gel Flow.

Modellen: Gel SP209N301 | Gel Flow SP210N301

€ 36,95 | € 41,95
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BLĲF IN VORM EN WIN ELKE WEDSTRĲD

Elite volgt je, denkt aan je en zorgt voor je. Ze helpt je bĳ je inspanningen om in vorm te blĳven en elke wedstrĳd te winnen. Veel World Tour teams en 

professionele wielerploegen trainen en rĳden met Elite producten, zoals trainers, bidons, bidonhouders en reparatiestandaarden. Als je het beste voor jezelf 

en je fiets wilt, kies je voor Elite.

ELITE TRAINERS, BIDONS 
EN BIDONHOUDERS
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Draadloze ANT+ technologie. Weerstandseenheid met 

exclusieve elektromagnetische powderdrive-unit. Kan 

hellingen tot wel 20% simuleren, zodat zelfs de zwaarste 

etappes realistisch aanvoelen. 250% groter vliegwiel 

voor een soepele trapbeweging, zelfs bĳ de hoogste 

weerstandsniveaus. Draadloze console met touchpad. 

Elastogel roller met een diameter van 45 mm. De 'how-

to'-functie vereenvoudigt het gebruik van de verschillende 

programmafuncties. Snel bevestigingssysteem: de fiets 

kan in één snelle beweging worden vastgeklemd en 

losgemaakt. Instelbare Ritmo-poten. Inclusief travelblock 

Gel, hartslagmeter en vĳf videowedstrĳden.

EL0131001

€ 1.750,00

REALPOWER WIRELESS

Draadloze ANT+ technologie. De weerstand wordt 

automatisch aangepast aan het geselecteerde parcours. 

Alle trainingsparameters, zoals snelheid, vermogen, 

hartslag, trapfrequentie, helling en tĳd, worden 

weergegeven en opgeslagen. Elektronisch bediende, 

magnetische aandrĳfunit kan hellingen simuleren tot 

5%. Console op het stuur voor aanpassingen tĳdens de 

rit. Elastogel roller met een diameter van 30 mm. Snel 

bevestigingssysteem: de fiets kan in één beweging worden 

vastgeklemd en losgemaakt. Instelbare Ritmo-poten. 

Inclusief travelblock en twee videowedstrĳden.

EL0133001

€ 599,95

REALTOUR WIRELESS

De ANT™ draadloze console beheert de trainer en 

geeft vermogen, trapfrequentie, hartslag, snelheid, 

tĳd en afstand real-time weer. Elektronisch bediende 

magnetische weerstandseenheid. Drie trainingsstanden: 

constant vermogen, weerstandsniveaus (16), 

voorgeprogrammeerde programma's (10). Sterk en 

stabiel frame, geschikt voor wielmaten 20" tot 29". 

Klemmechanisme waarmee de fiets snel kan worden 

bevestigd.

EL0121004

€ 489,95

QUBO DIGITAL

Draadloze ANT+ technologie. De roller past de weerstand automatisch aan op het geselecteerde parcours. Alle trainingsparameters, zoals snelheid, vermogen, hartslag, trapfrequentie, 

helling en tĳd, worden weergegeven en opgeslagen. Elektronisch bediende magnetische unit. Kan hellingen tot 8% simuleren. Groter, zwaarder vliegwiel voor een soepele 

trapbeweging, zelfs bĳ lage trapfrequenties. Console op het stuur: draadloze touchpad ANT-TM. Elastogel roller met een diameter van 40 mm. De 'how-to'-functie vereenvoudigt het 

gebruik van de verschillende programmafuncties. Snel bevestigingssysteem: de fiets kan in één beweging worden vastgeklemd en losgemaakt. Instelbare Ritmo-poten. Inclusief 

travelblock en twee videowedstrĳden.

EL0132050

€ 1.199,00

REALAXIOM WIRELESS

'Super' | 11-2012
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Magnetische en vloeibare weerstandseenheid. Vĳf niveaus, gemakkelĳk instelbaar 

met een knop op het stuur. Qubo Hydromag frame voor snelle opstelling. De 

rollerdruk wordt automatisch ingesteld op het gewicht van de rĳder. Geen 

kalibratie nodig. Snel bevestigingssysteem: de fiets kan in één beweging worden 

vastgeklemd en losgemaakt. Elastogel roller met een grotere diameter (45 mm) 

voor een nog stillere werking en betere grip van de banden. Snel inklapbaar voor 

transport of opslag.

EL0121002

€ 389,95

QUBO HYDROMAG

Vĳf weerstandsniveaus, instelbaar met een praktische schakelaar op het stuur. Maximale 

stabiliteit gewaarborgd bĳ hoge snelheid of bĳ maximale inspanning door de absorberende 

structuur van het frame. De fiets kan in één snelle beweging worden vastgeklemd en 

losgemaakt. Nieuw instelbaar steunsysteem voor een adequate en constante druk tussen 

roller en fietsband. Elastogel roller met een diameter van 30 mm. De roller is eenvoudig in te 

klappen en wordt dan zeer compact: gemakkelĳk voor transport of opslag wanneer je hem 

niet gebruikt. Geschikt voor alle wielen van 24" tot 29".

EL0111303

€ 209,95

NOVO FORCE

Magnetische weerstandseenheid, robuust genoeg voor World Tour teams. Nieuwe 

sequentiële weerstandsschakelaar met acht niveaus. Inclusief voorwielsteun en een 

dvd met zes trainingsprogramma's. Sterk en stabiel frame, geschikt voor wielmaten 

20" tot 29". Klemmechanisme waarmee de fiets snel kan worden bevestigd.

EL0121011

€ 259,95

QUBO POWER PACK

Vĳf weerstandsniveaus, instelbaar met een knop op het stuur. Gemakkelĳk op 

te zetten: de roller is voorgemonteerd. Na aanschaf hoef je alleen maar twee 

schroeven aan te draaien en je kunt gaan trainen. Veerplaat-systeem: een 

automatisch veersysteem dat de weerstandseenheid in contact brengt met de 

band en voor de juiste druk zorgt. De roller is eenvoudig inklapbaar voor transport 

of opslag wanneer je hem niet gebruikt. Aluminium roller met een diameter van 30 

mm. Geschikt voor alle wielen van 24" tot 28".

EL0011101/EL0011109 (incl. Protec zweetnet, dvd en travelblock)

€ 169,95

MAG SPEED ALU

Weerstandseenheid op basis van vloeisoftechnologie. Qubo frame voor snelle 

opstelling. Rollerdruk wordt automatisch ingesteld op het gewicht van de rĳder. 

Geen kalibratie nodig. Snel bevestigingssysteem: de fiets kan in één beweging 

worden vastgeklemd en losgemaakt. Elastogel roller met een grotere diameter (45 

mm) voor een nog stillere werking en betere grip van de banden. Snel inklapbaar 

voor transport of opslag.

EL0121006

€ 329,95

QUBO FLUID

De eerste en enige hometrainer met directe aandrĳving en geïntegreerde vloeistof-

weerstandstechnologie. Superstil: je hoort alleen je fiets. Intern vliegwiel: soepel, 

realistisch weggevoel bĳ alle trainingsvormen. De weerstand wordt vergroot 

naarmate de snelheid toeneemt. Hoog uitgangsvermogen: ideaal voor cadans-, 

kracht- en snelheidstrainingen. Stabiel en inklapbaar frame. Na de training 

gemakkelĳk op te bergen. Voor racefietsen en MTB's. Geschikt voor Shimano 10/11 

speed-cassettes.

EL0135001

€ 579,95

TURBO MUIN

BG/ 206



R
O
L
L
E
R
S

Drie weerstandsniveaus voor uitdagende ritten. 

Geïntegreerde magnetische weerstandseenheid met 

nieuwe generatie neodymium magneten. Maximale 

controle en soepele trapbeweging door de gladde 

parabolische rollers die je in het midden houden. Compact 

en eenvoudig inklapbaar.

EL0100550

€ 359,95

ARION MAG

Magnetische weerstand met drie niveaus. Door de parabolische 

rollers, met een diameter van 85 mm in het midden en 100 

mm aan de zĳkanten, blĳf je op de fiets gemakkelĳk in balans. 

Maximale controle en soepele trapbeweging. Aluminium 

paraboolvormige rollers, zodat je vrĳ en veilig kunt fietsen en 

perfect in balans bent. Geïntegreerde opstap voor gemakkelĳk 

op- en afstappen. Geschikt voor racefietsen en MTB's. Compact 

en inklapbaar; makkelĳk op te bergen.

EL0121201

€ 429,95

ARION AL13

Drie weerstandsniveaus voor uitdagende ritten. 

Geïntegreerde magnetische weerstandseenheid met 

nieuwe generatie neodymium magneten. Maximale 

controle en soepele trapbeweging door de gladde 

parabolische rollers die je in het midden houden. Compact 

en eenvoudig inklapbaar.

EL0100550

€ 689,95

ARION DIGITAL

Roller met REAL softwaretechnologie. REAL VIDEO: train 

met je favoriete Elite videowedstrĳden. Geïntegreerde, 

elektronisch geregelde weerstandseenheid met draadloze 

ANT™ technologie. Intuïtieve en natuurlĳk aanvoelende 

trainingen met het innovatieve zwevende frame. Innovatief 

vrĳ-zwevend frame voor de meest natuurlĳke trainingen. De 

ultieme fietssimulator waarmee je je binnenshuis echt op 

de weg waant.

EL0121301

€ 1.589,00

REAL E-MOTION

Een zeer licht maar uiterst sterk frame. Paraboolvormige 

rollers, zodat je vrĳ en veilig kunt fietsen en perfect in 

balans bent. Ingebouwde opstap om makkelĳker op en af 

te stappen. De Arion kan in één vlotte beweging worden 

ingeklapt.

EL0100501

€ 249,95

ARION

Uniek zwevend framesysteem absorbeert de energie 

die door je beweging wordt opgewekt, waardoor het 

trainen natuurlĳk en realistisch aanvoelt. Drie magnetische 

weerstandsniveaus voor variabele belastingen: 

krachttraining, klimmen, sprinten. Geïntegreerde 

weerstandseenheid.

EL0098001

€ 799,95

E-MOTION

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN 
HELPEN JE BĲ DE TRAINING

R O L L E R

INZICHTEN

GEÏNTEGREERDE WEERSTANDSEENHEID

De magnetische weerstandseenheid is geïntegreerd in de centrale roller en is instelbaar voor 

verschillende niveaus. Dat zorgt voor een gelĳkmatige en gradueel toenemende weerstand, waarbĳ 

zowel vlakke terreinen als hellingen worden gesimuleerd, zodat je op verschillende intensiteitsniveaus 

kunt trainen. De weerstandsniveaus worden geselecteerd via een gebruiksvriendelĳke en 

ergonomische schuifknop op de roller.

ZWEVEND SYSTEEM

Exclusief voor de E-motion: bĳ dit instelbare systeem hangen de rollers aan zwevende, zelfcentrerende 

rails die de door je bewegingen opgewekte energie absorberen, zodat de rollers gecentreerd onder 

je fiets blĳven. Dit maakt ze tot de soepelste, veiligste en meest natuurlĳk aanvoelende rollers op de 

markt. Gecombineerd met een 3-standen weerstandseenheid kan de E-motion voor een veel breder 

scala aan trainingsintensiteiten worden gebruikt dan standaard rollers. Je kunt er zelfs staand mee 

fietsen.
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Fietsdrager met dubbele veiligheidssluiting en 

antidiefstalsleutel. Geschikt voor de meeste vorken voor 

racefietsen (waaronder carbon) en MTB's. Praktisch en 

veilig fietsbevestigingssysteem, naar behoefte verstelbaar. 

Geschikt voor de meeste dakdragers (maximaal 80 mm x 

50 mm). Afstand tussen het voor- en achterwiel kan ruim 

worden afgesteld (tot wel 610 mm).

EL0121401

€ 89,95

Verhoogt het voorwiel voor een betere 

positie bĳ de training. Het voorgevormde 

oppervlak met Elastogel inzetstuk houdt 

het wiel op zĳn plaats.

EL0991706

€ 26,95

De Sanremo fietsdrager is geschikt voor alle soorten 

fietsen en dakdragers (maximaal 80 mm x 50 mm). 

Geschikt voor elke wielmaat dankzĳ het zwenksysteem 

van de achterwielsteun. Afstand tussen het voor- en 

achterwiel kan ruim worden afgesteld (tot wel 520 mm). 

Zeer sterke body van aluminium met snelklemsysteem. 

Voorgemonteerd, gebruiksvriendelĳk, compact en 

duurzaam.

EL0097001

€ 49,95

EL6099145/EL6027662

€ 99,95

Fietsdrager met dubbele veiligheidssluiting en 

antidiefstalsleutel. Geschikt voor de meeste vorken voor 

racefietsen (waaronder carbon) en MTB's. Praktisch en 

veilig fietsbevestigingssysteem, naar behoefte verstelbaar. 

Geschikt voor de meeste dakdragers. Geschikt voor alle 

frames en wielmaten. Aanbevolen voor iedereen die een 

dakdrager met een vaste afstand heeft en die fietsen met 

verschillende maten en vormen moet vervoeren.

EL0121450

€ 119,95

Accessoire voor alle hometrainers. 

Verhoogt het voorwiel voor een betere 

positie bĳ de training. Aanpasbaar voor 

racefietsen en MTB's.

EL0991710

€ 19,95

EL1027002

€ 74,95

SANREMO RACE LOCK FIETSDRAGER

GELBLOK

SAN REMO FIETSDRAGER

ANT+ DONGLE/ANT+ 
SNELHEIDS- EN 

CADANSSENSOR

SANREMO TOUR LOCK FIETSDRAGER

TRAVEL BLOCK ANT+ HEART RATE 
HARTSLAGBAND

Beschermt je fiets tegen transpiratievocht. Gemaakt van absorberend, makkelĳk 

wasbaar badstof. Snel en eenvoudig te bevestigen en verwĳderen.

EL0021304

€ 22,95

PROTEC ZWEETNET

Gemaakt van sterk, dicht schuimrubber om geluid en trillingen te verminderen. 

Voorkomt dat zweet op de vloer terechtkomt. Waterbestendig. Stroeve textuur 

waardoor de trainer stevig op zĳn plaats blĳft staan.

EL0031000

€ 99,95

TRAININGSMAT
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Met fiberglas verstevigd nylon. Dankzĳ het innovatieve 

verstelsysteem is de bidonhouder geschikt voor alle typen 

bidons (van 70 tot 76 mm). Ideaal voor downhill of ruig 

terrein omdat de bidon stevig vastzit.

Kleur: Black EL0101700

€ 16,95

PRIA PAVÉ

Monocoque bidonhouder van carbon. 

Innovatief ontwerp.

Kleur: Black EL0102406

€ 59,95

PASE CUSTOM CARBON

Constructie van carbonfiber voor lager gewicht en hogere 

duurzaamheid. De meestgebruikte bidonhouder door professionele 

teams over de hele wereld. Biedt een maximaal bereik rondom de 

bidon zodat je de bidon ook via de zĳkanten makkelĳk kunt pakken 

en terugplaatsen. Inzetstuk van titanium zodat je bidon optimaal 

wordt vastgeklemd onder de meest extreme omstandigheden.

Kleur: Red Logo EL0091053

€ 74,95

SIOR EVO

Fraai bewerkt carbon voor een stĳlvolle 

en functionele bidonhouder. De zĳkanten 

omsluiten de bidon en zorgen voor 

een stevige bevestiging. Lichtgewicht 

ontwerp.

Kleur: Matte Black EL00122703 | 

Carbon/Black EL0123001

Matte Black € 9,95  | Carbon/Black 

€ 49,95

MEJIO RACE/CARBON

Constructie van fiberglas. Biedt een maximaal bereik rondom 

de bidon zodat je de bidon ook via de zĳkanten makkelĳk 

kunt pakken en terugplaatsen. Inzetstuk van titanium zodat je 

bidon optimaal wordt vastgeklemd onder de meest extreme 

omstandigheden. Kleuren: Matte Black/White Logo EL0101650 | 

Black Glossy/White Logo EL0101651 | White Glossy/Black Logo 

EL0101653 | Matte Black/Red Logo EL0101659

Matte versie € 15,95 | Glossy versie € 18,95

SIOR MIO RACE
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De klassieke bidonhouder waarmee meer wedstrĳden zĳn 

gewonnen dan met welk model dan ook. Extreem licht 

en uiterst solide. Gemaakt van een aluminiumlegering. 

Voorzien van antislip-knoppen.

Kleuren: Black EL09225D25 | Silver EL09225D26

€ 11,95

CIUSSI

Verbeterde versie van de beroemdste bidonhouder ter 

wereld. Het speciale ontwerp zorgt voor een betere 

grip op de bidon en vereenvoudigt het plaatsen ervan. 

Trillingsabsorberende knoppen aan de zĳkanten, voorzien 

van inzetstukken met gel die de bidon stevig op zĳn plaats 

houden.

Kleuren: Black EL0000333 | Silver EL0000334

€ 14,95

CUISSI GEL

Een bidonhouder waarin de bidon vanaf 

meerdere manieren eenvoudig kan worden 

geplaatst. Speciaal ontworpen om de bidon 

vanaf de zĳkant en vanaf de voorkant te kunnen 

plaatsen. Past op alle frames, met name sloping 

frames, waarop normaal het plaatsen/verwĳderen 

van de bidon niet al te gemakkelĳk gaat.

Kleuren: Skin/Black Logo EL0121703 | Glossy 

White/Black Logo EL0121704 | Glossy Black/

Green Logo EL0121705 | Glossy Black/

White Logo EL0121706 | Glossy Black/Blue 

Logo EL0121707 | Glossy Black/Purple Logo 

EL0121708 | Glossy Black/Red Logo EL0121709 

| Fluor Yellow EL0121710

€ 14,95

CANNIBAL

Constructie van verstevigd fiberglas zorgt dat je 

bidon stevig wordt vastgeklemd. De flexibele arm 

van elastomeer beweegt mee met de grootte van 

je bidon, perfect voor zware ritten. Absorbeert 

trillingen. Ideaal voor kleine en sloping frames.

Kleuren: Matte Black/White Logo EL0061676 

| Black Glossy/White Logo EL0061677 | Black 

Glossy/Red Logo EL0061685 | White Glossy/

Black Logo EL0061681 | White Glossy/

Red Logo EL0061679 | Glossy White/Blue 

Logo EL00616108| Black Glossy/Blue Logo 

EL00616111 | Winner EL0061694 | Fluor Yellow 

EL0061696 | Red Glossy/White Logo EL0061684 | 

Matte Black/Black Logo EL0061698

v.a. € 12,50

CUSTOM RACE

Als je op zoek bent naar de lichtste bidonhouder met de 

beste grip, is de Ciussi Inox de juiste keuze. Buisvormige 

bidonhouder van roestvrĳ staal. Uiterst solide. Voorzien 

van antislip-knoppen aan de zĳkant voor extra grip op de 

bidon.

EL0972505

€ 24,95

CIUSSI INOX
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Dop met drievoudige functie, voorzien van druk/trektuit 

van zacht rubber. Extra grote plastic knĳpfles om zelfs op 

de heetste dagen genoeg drinken mee te nemen. Makkelĳk 

vast te pakken bidon met ergonomische vorm. Brede 

opening om de bidon makkelĳk te vullen en te reinigen.

Kleur: Super/Clear EL0091754 | Maxi/Clear EL0102204

Super € 6,50  | Maxi € 6,95

CORSA SUPER/MAXI

Diameter van 66 mm. De laagste aerodynamische 

weerstand in zĳn soort. 500 ml

Kleur: White EL0002234

€ 4,50

BAJĲI

Verkrĳgbaar met de officiële pro-team logo's. 100% 

biologisch afbreekbaar. 550 ml

Teams: Argos-Shimano EL00914132 | FDJ EL00914138 

| Orica-Green Edge EL00914131 | Lampre Merida 

EL00914136 | BMC EL00914123 | Vacansoleil 

EL00914125 | Liquigas EL00914127

€ 5,50

CORSA TEAMBIDONS

Verkrĳgbaar met de officiële Coca Cola logo's. 100% 

biologisch afbreekbaar. 550 ml

Kleuren:  Black EL0101804 | Red EL0101802 | White 

EL0101803

€ 5,50

CORSA COCA COLA

Geïsoleerde thermische knĳpbidon van polyethyleen. 

Houdt je drinken tot wel twee uur lang warm of koud. 

Dubbelwandig en isothermisch met luchtruimte en laag 

van reflecterend polyethyleen. 500 ml

Kleuren: Black Logo EL0080323 | White Logo 

EL0080324 | Red Logo EL0080325 | Blue Logo 

EL0080326 | Green Logo EL0080327

€ 10,95

ICEBERG

Bacteriënwerende plastic constructie die geurtjes of 

een bedorven smaak voorkomt. Door de transparante 

afwerking kun je direct zien hoeveel drinken je nog hebt. 

De druk/trektuit van zacht rubber zorgt dat je de bidon 

makkelĳk kunt openen en sluiten tĳdens een wedstrĳd. 

BPA vrĳ. 550 ml

Kleuren: Blue Clear EL0091809 | Clear EL0091806 | Red 

Clear EL0091808 | Smoke Clear EL0091807

€ 7,95

CORSA HYGENE

Bacteriënwerende plastic constructie die geurtjes of 

een bedorven smaak voorkomt. Door de transparante 

afwerking kun je direct zien hoeveel drinken je nog hebt. 

De druk/trektuit van zacht rubber zorgt dat je de bidon 

makkelĳk kunt openen en sluiten tĳdens een wedstrĳd. 

BPA vrĳ. 750 ml

Kleuren: Blue Clear EL0091915 | Clear EL0091912 | Red 

Clear EL0091914 | Smoke Clear EL0091913

€ 10,95

SUPER CORSA HYGENE

Aerodynamische set van bidon en bidonhouder, 

ontworpen en getest in een windtunnel. Monocoque 

carbon constructie. Speciaal oppervlak ontworpen 

voor maximale luchtdoorlaat, en dop met 

membraantechnologie. Voldoet aan de UCI-voorschriften.

Kleur: Black EL0123001

€ 89,95

CRONO KIT

Membraantechnologie voor een nieuwe manier van drinken. 

Pure dorstlessende innovatie dankzĳ de membraantechnologie 

van Elite en het nieuwe open- en sluitmechanisme. 

Gegarandeerd snel en eenvoudig vocht aanvullen (47 ml/sec). 

Ventielontwerp voorkomt dat stof en vuil zich ophopen. Kan 

volledig uit elkaar worden gehaald om de bidon eenvoudig te 

reinigen. Ergonomisch ontwerp.

Kleuren: Red EL0090212 (550 ml) | Clear EL0090308 (750 ml) 

550 ml € 12,95 | 750 m € 14,95

JOSSANOVA
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Houdt je drinken tot wel twaalf uur lang 

warm of koud. Volledig gemaakt van 

AISI 304 roestvrĳ staal. Binnenwanden 

met hygiënisch profiel. Inclusief dop voor 

recreatief gebruik. 500 ml 

Kleur: Silver EL0101100

€ 29,95

DEBOYO

Thermische bidon: houdt je drinken vier 

uur lang koud. Beschermende dop met 

automatisch open- en sluitsysteem. 

500 ml

Kleur: Black EL0111901

€ 29,95

FRESKA

Thermische knĳpbidon: houdt je drinken 

2,5 uur lang koud. Makkelĳk vast te 

pakken bidon met ergonomische vorm. 

Dop met druk/trektuit van zacht rubber 

en beschermdop. 500 ml

Kleur: White EL0101400

€ 9,95

JASÁ

Aerodynamische set van bidon en 

bidonhouder. Bidonhouder van 

composietmateriaal. Universele houder 

voor bevestiging op elk triatlon- en 

tĳdritstuur. Drinkslang met siliconen 

ventiel. Klittenbandbevestiging. Spatfilter.

Modellen: EL0101300 (750 ml) | 

EL0101350 (1 liter)

750 ml € 33,95 | 1 liter € 35,95

AETON TRIATLONSET

Opbergfles voor gereedschap. 

Standaard diameter (Ø 74 mm).

Kleur: Black EL0111804 | Black 

EL0122902 (Super)

€ 7,95 | Super 8,95

BYASI

De Nanogelite is het resultaat van Elite's 

voortdurende zoektocht naar innovatieve 

materialen. Nanogel bestaat voor 5% 

uit vaste stoffen en voor 95% uit lucht. 

Het is het lichtste en sterkst isolerende 

materiaal ter wereld en houdt je drinken 

wel vier uur lang warm of koud.

Kleuren: Blue EL0091201 (500 ml) | 

White: EL0121801 (650 ml)

500 ml € 23,95 | 650 ml € 25,95

NANOGELITE

Nieuwe bidon van aluminium met 

een strak en lineair ontwerp. Met 

beschermdop. Ergonomische ring voor 

een betere grip. 750 ml

Kleur: Black EL0101202

€ 13,95

SYSSA

Inclusief dop 

voor recreatief 

gebruik. 

Zeer sterke hardcase koffer. Voorzien 

van een dubbelwandige, luchtgevulde 

constructie. Een solide fietskoffer die 

geschikt is voor lange reizen of voor 

vervoer op de dakdrager van je auto. 

Wieltjes en een handvat om de koffer 

makkelĳk mee te nemen.

EL0020404

€ 499,95

VAISON

Gemakkelĳk in gebruik. In hoogte verstelbaar en voorzien 

van een vastzetklem die 360° kan worden gedraaid.

EL0091501

€ 129,95

TEAM REPARATIESTANDAARD

Opgesteld binnen enkele seconden. Compleet 

gemonteerd. Voor alle soorten fietsen. Met epoxypoeder 

gelakt staal. Snelklemsysteem.

EL0102301

€ 109,95

ESSENTIAL REPARATIESTANDAARD

Extreem licht, gemaakt van aluminium. Alle componenten zĳn roestvrĳ 

en zeer sterk. Kan snel en compact worden ingeklapt voor makkelĳk 

vervoer naar evenementen. Fietssteun klikt stevig in de juiste positie 

en kan vervolgens makkelĳk worden ingeklapt door simpelweg een 

pal in te drukken. Wordt gebruikt door Pro Tour teams. 

EL0060309

€ 219,95

RACE PROFESSIONAL REPARATIESTANDAARD
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ALTĲD GRENSVERLEGGEND

Blackburn maakt artikelen voor nog meer fietsplezier, die ervoor zorgen dat je je niet met allerlei praktische zaken bezig hoeft te houden en je volledig 

kunt concentreren op de rit. Met de producten van Blackburn wordt fietsen veiliger en prettiger. Je bent minder van anderen afhankelĳk omdat je beschikt 

over beter gereedschap en gemakkelĳkere manieren om je spullen mee te nemen. De uitstekende en veilige producten van Blackburn geven je bovendien 

gemoedsrust. Kortom: een fitter, gezonder leven op de fiets wordt met deze producten een stuk makkelĳker.

BLACKBURN 
FIETSACCESSOIRES
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Drie krachtige witte LED-lampjes met focusfunctie. 

Vermogen van 17 lumen. Universele klem past op elk stuur, 

geen gereedschap nodig. Inclusief vier AAA-batterĳen. 

Gebruiksduur: 68 uur continu, 156 uur knipperend.

 | Voyager 3.3/Mars 1.0-combinatie BL2011314

€ 25,95 | € 33,95

VOYAGER 3.3 KOPLAMP

Ultracompact. Vier superheldere witte Nichia® LED-

lampjes. Krachtig vermogen van 40 lumen. Compacte, 

via USB oplaadbare Li-ion-accu. Makkelĳk aansluitbare 

magnetische USB-lader, waterdichte oplaadpoorten. 

Veelzĳdig bevestigingssysteem met bandje. LED-

oplaadindicator. Gebruiksduur: 1 uur fel, 3 uur standaard, 

5 uur knipperend.

Gewicht: 17 g

Kleuren: Black BL2022268 | Blue BL2022272 | Red 

BL2022273 | White BL2022269 | Black Front/Red Combo 

BL2022276

€ 31,95

FLEA 2.0 KOPLAMP

Supercompact. Superhelder wit CREE®  XP-G LED-lampje. Helder 

vermogen van 120 lumen. Via USB oplaadbare Li-polymeer-accu. Makkelĳk 

aansluitbare magnetische USB-lader, waterdichte oplaadpoorten. Veelzĳdig 

bevestigingssysteem met bandje. LED-oplaadindicator. Gebruiksduur: 1 uur fel, 3 

uur standaard, 5 uur knipperend.

Gewicht: 38 g

BL2027156

€ 44,95

SUPER FLEA KOPLAMP

Ultracompact. Vier superheldere rode LED-lampjes. 

Compacte, oplaadbare Li-ion-accu. Makkelĳk aansluitbare 

magnetische USB-lader, waterdichte oplaadpoorten. 

Werkt met horizontale en verticale USB-poorten. 

Veelzĳdig bevestigingssysteem met bandje. Kabelklem 

kan worden bevestigd aan kleding, helm, tassen enz. 

LED-oplaadindicator. Gebruiksduur: 6 uur continu, 12 uur 

knipperend.

Gewicht: 18 g

BL2022266

€ 31,95

FLEA 2.0 ACHTERLICHT

Gerichte lens zorgt dat het centrale LED-lampje extra groot 

lĳkt, waardoor je nog beter zichtbaar bent. Compacte, 

via USB oplaadbare Li-ion-accu. Makkelĳk aansluitbare 

magnetische USB-lader, waterdichte oplaadpoorten. 

Veelzĳdig bevestigingssysteem met bandje. Hol 

achterprofiel past om zadelpennen en blĳft goed op zĳn 

plaats zitten. LED-oplaadindicator. Gebruiksduur: 15 uur 

continu, 28 uur knipperend. 

Gewicht: 36 g

BL2038241

€ 49,95

SUPER FLEA ACHTERLICHT

Superhelder wit CREE® XP-G LED-lampje. Verblindend vermogen van 180 lumen. 

Via USB oplaadbare Li-ion-accu. Makkelĳk aansluitbare magnetische USB-lader, 

waterdichte oplaadpoorten. Robuuste behuizing van CNC-gefreesd aluminium. 

Universele klem kan zonder gereedschap aan elk stuur worden bevestigd. LED-

oplaadindicator. Gebruiksduur: 1 uur fel, 2,5 uur standaard, 4 uur knipperend. 

Gewicht: 132 g

BL2027155

€ 64,95

SCORCH KOPLAMP

VOYAGER KOPLAMP CLICK KOPLAMP

Drie superheldere LED-lampjes. Eenvoudig op elk stuur te 

bevestigen. Vermogen van 30 lumen. Gebruiksduur:  

65 uur continu, 130 uur knipperend. Inclusief drie  

AAA-batterĳen.

BL2022265 | Voyager 2.0/Mars Click-combinatie 

BL2022275

€ 15,95 | Combinatie € 25,95

Twee superheldere witte LED-lampjes met voorlens voorzien van 

focusfunctie. Vermogen van 15 lumen. Compact model. Kan met 

siliconenbandje op elk stuur worden bevestigd, geen gereedschap 

nodig. Inclusief twee CR2032 batterĳen. Gebruiksduur: 70 uur continu, 

140 uur knipperend. BL2024359 | Mars achterlicht BL2022264 | 

Click/Mars Click-combinatie BL2024361

€ 12,95  | Combinatie € 23,95
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Digitale en draadloze gegevensoverdracht. Groot display met een hoogte van 

13 mm. Barometrische hoogtemeter tot 0,10 m nauwkeurig. Totale stĳging/

daling, helling, hoogtewinst. Temperatuur. Aankomsttĳd voor twee ritten 

voorspelt je eindtĳd. Huidige, gemiddelde en maximale snelheid met snelheidspĳl. 

Rondeafstand/kilometerteller. Rondetĳd, klok met 12/24-uursaanduiding, 

automatische scanfunctie. Onvoorstelbaar dun en licht (56 x 40 x 15,2 mm, 70 g). 

Kan aan stuur of stuurpen worden bevestigd.

Kleuren: Black BL2029474 | White BL2029741

€ 94,95

ATOM SL 6.0 DRAADLOOS

Het krachtigste achterlicht van Blackburn. 

Ultrahelder rood LED-lampje van 1 watt. Oranje 

LED-lampjes aan beide zĳkanten voor een nog 

betere zichtbaarheid. Drie bevestigingsopties: 

riemklem, zadelpenklem, reflector-/bagage-

dragerbevestiging. Geen gereedschap nodig om 

batterĳ te plaatsen. Inclusief twee AAA-batterĳen. 

Gebruiksduur: 50 uur continu, 150 uur knipperend.

BL2011369

€ 24,95

MARS 4.0 ACHTERLICHT

Digitale draadloze snelheidssensor. Extra groot display 

met een hoogte van 18 mm. Huidige, gemiddelde en 

maximale snelheid met snelheidspĳl. Rondeafstand/

kilometerteller. Kan aan stuur of stuurpen worden 

bevestigd.

Kleuren: White BL2030456 | Black BL2027533

€ 36,95

ATOM SL 3.0 DRAADLOOS

Digitale draadloze snelheidssensor met extra groot bereik. Groot display met een 

hoogte van 13 mm. Barometrische hoogtemeter tot 0,10 m nauwkeurig. Totale 

stĳging/daling, helling, hoogtewinst. Temperatuur. Aankomsttĳd voor twee ritten. 

Huidige, gemiddelde en maximale snelheid met snelheidspĳl. Rondeafstand/

kilometerteller. Rondetĳd, klok, automatische scanfunctie. Kan aan stuur of 

stuurpen worden bevestigd.

Kleuren: White BL2030101 | Black BL2027535 | Red BL2030102

€ 62,95

ATOM SL 5.0 DRAADLOOS

Extra groot display met een hoogte van 18 mm. Huidige, 

gemiddelde en maximale snelheid met snelheidspĳl. 

Rondeafstand/kilometerteller. Kan aan stuur of stuurpen 

worden bevestigd.

Kleur: BL2025650

€ 19,95

ATOM SL MET DRAAD

Drie superheldere rode LED-lampjes. 

Lichtstroken voor een betere zichtbaarheid 

van opzĳ. Twee standen: continu en 

knipperend. Twee bevestigingsopties: 

riemklem, zadelpenklem. Geen gereedschap 

nodig om batterĳ te plaatsen. Inclusief 

twee AAA-batterĳen. Gebruiksduur: 60 uur 

continu, 230 uur knipperend.

BL2027160

€ 13,95

MARS 1.0 ACHTERLICHT

Vĳf superheldere rode LED-lampjes. Oranje 

LED-lampjes aan zĳkanten voor een nog 

betere zichtbaarheid. Drie bevestigingsopties: 

riemklem, zadelpenklem, reflector-/

bagagedragerbevestiging. Geen gereedschap 

nodig om batterĳ te plaatsen. Inclusief twee 

AAA-batterĳen. Gebruiksduur: 50 uur continu, 

150 uur knipperend. 

BL2016664

€ 17,95

MARS 3.0 ACHTERLICHT

Digitale draadloze snelheidssensor voor het achterwiel, 

geschikt voor fietstrainers. Extra groot display met een hoogte 

van 18 mm. Huidige, gemiddelde en maximale snelheid met 

snelheidspĳl. Rondeafstand/kilometerteller. Rondetĳd, klok met 

12/24-uursaanduiding, automatische scanfunctie. Kan aan stuur 

of stuurpen worden bevestigd. Kleuren: Black BL2038486 | White 

BL2038488 € 50,00

ATOM SL 4.0 DRAADLOOS

Unieke bevestiging. Kan magnetisch 

aan allerlei materialen, zĳtassen en 

zadeltassen worden 'vastgeklemd'. 

Kan met siliconen band ook aan sturen 

en frames worden bevestigd. Klein 

maar krachtig. Twee superheldere rode 

LED-lampjes. Inclusief CR2032 batterĳ. 

Gebruiksduur: 50 uur knipperend.

BL2038243

€ 18,95

MARS MAGNETISCH LICHT
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Extra grote, nauwkeurige drukmeter van 7,5 cm. Slanke 

pompkop van aluminiumlegering past nauwkeurig op 

Presta- en Schrader-ventielen. Extra lange slang van 

gevlochten metaal. 335 cm3 volume per slag. 700 mm 

hoogte. 220 psi / 15 bar maximale druk. 

Kleur: Black BL2038245

€ 154,95

AIRTOWER SHOP VLOERPOMP

AnyValve™ pompkop past zich automatisch aan op Presta-, 

Schrader- en Dunlop-ventielen. Ontwerp met dubbele slag 

zorgt dat er bĳ zowel het indrukken als het uittrekken lucht 

wordt gepompt. Solide, lichte cilinder van aluminium (182 g). 

Ergonomische, inklapbare T-vormige handgreep. Inclusief 

bevestiging. 160 psi / 11 bar maximale druk.

Kleur: Black BL2038275

€ 28,95

AIRSTIK ANYVALVE™ MINIPOMP

Pomp met grote capaciteit, past in je rugzak of koffer. Compacte, krachtige vloerpomp. Geïntegreerde draaibare drukmeter en 

voetbeugel. Twee drukstanden: HV/HP. Flexibele luchtslang van 28 cm. Max. 120 psi, 8 bar. Geschikt voor Presta- en Schrader-

ventielen.

Kleur: Black/Red BL7044619

€ 69,95

WAYSIDE HYBRIDE POMP

Verwisselbare standen voor groot volume of hoge druk om 

banden sneller en met minder inspanning op te pompen. Extra 

grote cilinder en schacht van aluminium om MTB-banden met 

een groter volume sneller op te pompen. TwistGrip™ III voor 

een stevige bevestiging op het ventiel. Inclusief bevestiging. 

120 psi / 8 bar maximale druk. Gewicht: 168 g

Kleur: White BL2038271

€ 28,95

MAMMOTH 2STAGE MINIPOMP

AnyValve™ pompkop past zich automatisch aan op 

Presta-, Schrader- en Dunlop-ventielen. Solide, lichte 

cilinder van aluminium (157g). Met rubber beklede, 

inklapbare T-vormige handgreep. Inclusief bevestiging. 90 

psi / 6 bar maximale druk.

Kleur: Red BL2041480 | Black BL2038413

€ 23,95

MAMMOTH ANYVALVE™ MINIPOMP

AnyValve™ pompkop past zich automatisch aan op Presta-, Schrader- en Dunlop-ventielen. 

Solide cilinder van aluminium. Ergonomische handgreep. Inclusief bevestiging. Gewicht: 162 g 

90 psi / 6 bar maximale druk.

Kleur: Black BL2038415

€ 21,95

MOUNTAIN ANYVALVE™ MINIPOMP

Verwisselbare standen voor groot volume of hoge druk om banden sneller en met 

minder inspanning op te pompen. Lichte cilinder en schacht van aluminium (84 

g). Kop speciaal voor Presta-ventiel. Aanpasbare interne onderdelen. Inclusief 

bevestiging. 160 psi / 11 bar maximale druk. 

Kleur: White BL2038273

€ 28,95

AIRSTIK 2STAGE MINIPOMP

Ontwerp met twee luchtkamers zorgt voor 37% meer slagvolume dan bĳ pompen 

met een vergelĳkbaar formaat. Lichte cilinder en schacht van aluminium (58 g). Kop 

speciaal voor Presta-ventiel. Inclusief bevestiging. 160 psi / 11 bar maximale druk.

Kleuren: Green BL2038421 | Red BL2038419 | Black BL2038288 | White 

BL2038417

€ 23,95

AIRSTIK SL MINIPOMP

BG/ 215



T ECHNOLOG I E

INZICHTEN
VERNIEUWDE POMPKOP MET SNELLE 

VENTIELVERGRENDELING

Een nieuw, eenvoudiger systeem met snelle 

ventielvergrendeling. Door het comfortabele 

ergonomische ontwerp zit de greep precies 

daar waar je hem willen hebben. Het soepele 

mechanisme klikt het ventiel snel op zĳn plaats, 

zonder lekkages. Geen tĳdverspilling, geen 

luchtverspilling.
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Eenvoudige bevestiging. Verlichtingsriem aan achterzĳde. 

Reflecterende lĳnen. Inhoud 1 liter.

BL7044609

€ 22,95

LOCAL MEDIUM ZADELTAS

Doorzichtige bovenkant met handige klittenbandsluiting. 

Inwendig verdeelsysteem en mesh sleutelvak om de inhoud 

overzichtelĳk in te delen. Compressie-gegoten body is vormvast, 

zodat je makkelĳk iets uit de tas kunt pakken. Reflecterende 

lĳnen. Eenvoudige bevestiging met klittenbandriem voor bovenste 

buis en band met O-ring voor stuurpen. 

Inhoud: 0,3 liter

BL2040444

€ 23,95

EXPEDITION BOX TAS VOOR OP DE 
BOVENSTE BUIS

Extreem licht. Reflecterende accenten. Waterdicht 

ontwerp met gelaste naden, 420 denier nylon met TPU-

coating. Weerbestendige omgekeerde rits. 

Inhoud: 0,96 liter

BL2027619

€ 27,95

BARRIER SMALL ZADELTAS

Magnetische bevestiging voor Barrier HB. Aan beide zĳden 

doorzichtig voor optimaal gebruiksgemak. Waterdichte 

drukritssluiting. Geschikt voor touchscreens. 19,5 mm breed x 

27,5 mm lang. BL7044596

€ 49,95

BARRIER MAP TABLETHOES

Eenvoudige bevestiging. Brede opening. Verlichtingsriem 

aan achterzĳde. Reflecterende lĳnen. Inhoud 5 liter

BL7044612

€ 19,95

LOCAL SMALL ZADELTAS

Extreem licht. Reflecterende accenten. Waterdicht 

ontwerp met gelaste naden, 420 denier. Nylon met TPU-

coating. Weerbestendige omgekeerde rits. 

Inhoud: 0,29 liter

BL2027617

€ 23,95

BARRIER MICRO ZADELTAS

Nieuwe pompkop. De AirTower 3 is gebouwd 

met beproefde, betrouwbare onderdelen en 

ontworpen om een leven lang mee te gaan. 

AnyValve™ pompkop past zich automatisch 

aan op Presta-, Schrader- en Dunlop-ventielen. 

Gemakkelĳk afleesbare meter. Stalen voet. 

Ventieldop van duurzame aluminiumlegering met 

dun profiel. Max. 160 psi, 11 bar.

Kleur: Black BL7044624

€ 53,95

AnyValve™ pompkop past zich automatisch 

aan op Presta-, Schrader- en Dunlop-ventielen. 

Lichtgewicht voet van met fiberglas verstevigd 

nylon. Ergonomisch T-vormig handvat met 

opbergvakjes voor kleine onderdelen. Inclusief 

naald voor voetballen. 300 cm3 volume per 

slag. 120 psi / 8 bar maximale druk.

Kleuren: Green BL2029740 | Red BL2027599

€ 31,95

Nieuwe pompkop. Hoogwaardig, 

gebruiksvriendelĳk ontwerp voor mountainbikes 

en racefietsen. AnyValve™ pompkop past zich 

automatisch aan op Presta-, Schrader- en 

Dunlop-ventielen. Gemakkelĳk afleesbare meter. 

Gestroomlĳnde, minimalistische voet van met 

fiberglas verstevigd nylon. Duurzame stalen 

cilinder. Max. 160 psi, 11 bar.

Kleur: White BL7044622

€ 41,95

Nieuwe pompkop. Een multifunctionele 

vloerpomp voor een optimale 

ritvoorbereiding. AnyValve™ pompkop 

past zich automatisch aan op Presta-, 

Schrader- en Dunlop-ventielen. Drukmeter 

aan bovenzĳde. Lichtgewicht voet 

van aluminiumlegering. Magnetische 

pompkopbevestiging. Max. 200 psi, 14 bar.

Kleur: Silver BL7044629

€ 84,95

AIRTOWER 3 VLOERPOMP AIRTOWER 1 VLOERPOMPAIRTOWER 2 VLOERPOMPAIRTOWER 4 VLOERPOMP
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Stalen kabel van 12 mm x 182 cm met Kevlar®-laag.  Met een 

Kevlar®-laag is een slot 50% beter bestand tegen doorknippen 

dan met alleen een stalen kabel. Kevlar® is bestand tegen het 

gebruik van kniptangen. Vergrendelingsmechanisme kan niet 

worden geopend met klopsleutels of scherpe instrumenten. Drie 

lasergesneden sleutels. BL2027549

€ 31,95

Het enige mini-gereedschap met een veringpomp. 

Max. 300 psi / 20,7 bar, om ook onderweg de vering te 

kunnen aanpassen. Onderdelen van gehard, gesmeed 

en getrokken chroom-vanadium. 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 

mm inbussleutels. Torx-schroefkoppen T25 en T30. 

Verloopnippel voor Schrader-ventiel. Schroevendraaiers 

met platte kop en kruiskop. Kettingbreker met 10 

snelheden. Spaaksleutels in maat 14 en 15.

BL2016896

€ 47,95

Knipweerstand van 16 ton. Dubbel vergrendelingsmechanisme 

zet beide beugeluiteinden vast. Vergrendelingsmechanisme 

kan niet worden geopend met klopsleutels of scherpe 

instrumenten. Drie lasergesneden sleutels. Inclusief 

bevestigingsbeugel. 199 mm x 102 mm.

BL2022281

€ 94,95

Doorzichtig venster dat geschikt is voor touchscreens. 

Quick Release-bevestiging geschikt voor de meeste 

stuurpennen. Gelaste naden. Waterdichte drukritssluiting. 

420 denier nylon/semi-transparant nylon.

BL2040446

€ 35,95

ANGOLA KABELSLOT MET SLEUTEL

TOOLMANATOR 16

SAN QUENTIN BEUGELSLOT

VIP QR SMARTPHONEHOUDER VOOR OP 
HET STUUR

Met een Kevlar®--laag is een slot 50% beter bestand tegen 

doorknippen dan met alleen een stalen kabel. Kevlar®  is 

bestand tegen het gebruik van kniptangen. Lussen aan 

beide uiteinden voor een hangslot of beugelslot. Flexibele 

kabel kan om zadelpen of stuur worden gedraaid zodat je 

de kabel makkelĳk kunt meenemen.

Modellen: 10 cm BL2027606 | 17 cm BL2027609

€ 21,95  | € 26,95

Onderdelen van gehard, gesmeed en getrokken chroom-

vanadium. 3/4/5/6 mm inbussleutels Schroevendraaier 

met platte kop. Spaaksleutels in maat 14 en 15.

BL2016894

€ 15,95

Knipweerstand van 10 ton. Dubbel vergrendelingsmechanisme 

zet beide beugeluiteinden vast. Vergrendelingsmechanisme 

kan niet worden geopend met klopsleutels of scherpe 

instrumenten. Drie lasergesneden sleutels. Inclusief 

bevestigingsbeugel. Modellen: 182 x 104 mm BL2022284 | 

224 x 104 mm BL2022283

€ 63,95 | € 69,95

Slank ontwerp past gemakkelĳk in je zak. Zes 

opbergvakjes. Sluiting met verstelbaar riempje en 

hoes voor minipomp. Waterafstotende hoes voor 

legitimatiebewĳs en papiergeld. 400 denier materiaal.

BL2022296

€ 19,95

Joliet Kevlar® KABELSLOT

TOOLMANATOR 5

LEAVENWORTH BEUGELSLOT

VIP STRAP FIETSPORTEMONNEE

Stalen kabel van 12 mm x 182 cm met Kevlar®-laag.  Met 

een Kevlar®-laag is een slot 50% beter bestand tegen 

doorknippen dan met alleen een stalen kabel. Kevlar® 

is bestand tegen het gebruik van kniptangen. Door de 

gebruiker instelbaar combinatieslot met vier cĳfers. 10.000 

mogelĳke combinaties.

BL2027551

€ 31,95

Onderdelen van gehard, gesmeed en getrokken 

chroom-vanadium. 2/3/4/5/6/8 mm inbussleutels. Torx-

schroefkoppen T25 en T30. Schroevendraaier met platte 

kop. Kettingbreker met 10 snelheden. Spaaksleutels in 

maat 14 en 15.

BL2016895

€ 31,95

Knipweerstand van 12 ton. Dubbel vergrendelingsmechanisme 

zet beide beugeluiteinden vast. Vergrendelingsmechanisme 

kan niet worden geopend met klopsleutels of scherpe 

instrumenten. Drie lasergesneden sleutels. Inclusief 

bevestigingsbeugel. 159 mm x 76 mm.

BL2022282

€ 73,95

Doorzichtig venster dat geschikt is voor touchscreens. 

Gelaste naden. Waterdichte drukritssluiting. 420 denier 

nylon/semi-transparant nylon.

BL2027623

€ 14,95

ANGOLA COMBO KABELSLOT

TOOLMANATOR 12

SING SING COMPACT BEUGELSLOT

VIP SL SMARTPHONE HOES
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Sterk, licht 6061-aluminium van 14 

mm van hoge kwaliteit. Hoge en lage 

bevestigingspunten voor zĳtassen. 

Geïntegreerde bevestigingspunten voor 

diverse accessoires. Past op vrĳwel alle 

racefietsen, mountainbikes en hybride fietsen. 

Draagvermogen van 18,2 kg. Gewicht: 1300 g

BL2027636

€ 99,95

TRX 2 ULTIMATE BAGAGE-
DRAGER VOOR FORENZEN

Minimaal profiel. Zeer nauwsluitend 

met een stevige greep op de bidon. 

V-vormige opening maakt het makkelĳker 

om op smalle frames een bidon via de 

zĳkant te pakken. Gewicht: 23 g

Kleuren: Black BL2026811 | Red 

BL2027615 | White BL2029465 | Blue 

BL2029469

€ 9,95

SLICK RACING BIDONHOUDER

Breed uitlopende opening zodat je 

makkelĳk je bidon kunt plaatsen. Sterke 

zĳkanten bieden meer stĳfheid en zorgen 

ervoor dat de bidon stevig vastzit. 

Verstevigde onderkant/bidonstop voor 

extra duurzaamheid. Gewicht: 27 g

Kleuren: Glossy Black BL120648 

| Carbon BL120649 | Glossy Blue 

BL2027320 | Glossy White BL2022279

€ 52,95

CAMBER FC BIDONHOUDER

In twee richtingen verstelbare bevestiging. Hoek van bevestigingsarm kan bĳ de 

zadelpen worden aangepast. Minimale hoekaanpassing bĳ spatbord/arm-scharnier 

voor perfecte pasvorm, minimaal gespat aan de achterkant. Geschikt voor 

volledige vering. Klem kan zonder gereedschap worden bevestigd op pennen van 

22,2 - 34,9 mm. Sterk en duurzaam. Geïntegreerde reflector.

BL2027655

€ 36,95

In hoek verstelbare zadelpenbevestiging. Geschikt voor volledige vering. Geschikt 

voor zadelpennen van 22,2 - 34,9 mm. Geen gereedschap nodig.

BL2027653 | Combinatie van Dirt Merchant voor/Splashboard achter BL2029486

€ 17,95 | € 27,95

DIRT MERCHANTACHTERSPATBORD

SPLASHBOARD ACHTERSPATBORD

Uiterst duurzaam PET/aluminiumlaminaat. Eenvoudig te bevestigen. 

Spatbordsteunen kunnen worden bevestigd zonder gaten te boren: sterker 

en verplaatsbaar. Makkelĳk los te krĳgen bevestigingen voor veiligheidssteun. 

Verwisselbare spatlap van gegoten rubber.

Modellen: 26" x 45 cm BL2029473 | 700 x 35 cm BL2027649 | 700 x 45 cm 

BL2027651

€ 34,95 

Kan worden bevestigd op de staande buis, geen gereedschap nodig. Rubberen 

framebescherming voorkomt dat het spatbord gverschuif. Beschermt de lak van 

de fiets. Past op staande buizen met een diameter van 20 - 50 mm. Sterk en 

duurzaam.

BL2027657 | Voor/achter-combinatie BL2029485

€ 11,95  | Combinatie 43,95

CLOUDBURST SPATBORDSET, VOLLEDIGE AFDEKKING

DIRT MERCHANT VOORSPATBORD

BLACKBURN 
VERSTELSYSTEEM 
VOOR MEERDERE 

WIELMATEN

T E C H N O L O G I E

INZICHTEN
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DE KEUZE VAN WINNAARS

Vittoria leeft voor de fietswereld. Een wereld van totale toewĳding, passie en grensverleggende actie. Alle grote Europese wedstrĳden zĳn gewonnen op 

banden van Vittoria. Duizenden professionele renners hebben in de loop der jaren vele miljoenen kilometers afgelegd op Vittoria banden. De onbetaalbare 

ervaring die hieruit voortkomt, wordt benut voor de ontwikkeling van alle Vittoria producten. Vittoria is marktleider op het gebied van tubes en banden en 

ontwikkelt de beste racebanden voor elk niveau, waaronder onze unieke katoenen banden. Met een jaarlĳkse productie van meer dan zeven miljoen banden 

en 900.000 tubes die allemaal worden ontwikkeld en vervaardigd bĳ dochteronderneming Lion Tyres in Thailand, is Vittoria Industries Ltd. wereldwĳd een 

van de grootste specialisten en producenten op het gebied van fietsbanden.

VITTORIA 
RACEBANDEN



De bekendste en meestgebruikte Service Course tube ter 

wereld, de keuze van kampioenen. Zorgt voor een soepele 

rit en een fantastische wegligging. Heeft zich bewezen als 

de snelste allround racetube die momenteel verkrĳgbaar 

is. Speciale samenstelling van het loopvlak voor een 

voortreffelĳke grip in bochten. 320TPI Corespun-karkas.

Maten: 21-28" 111101SC21111TG | 23-28" 

111101SC23111TG | 25-28" 111101SC25111TG | 

23-28" (Yellow) 111101SC23141TG | 23-28" (Red) 

111101SC23121TG | 23-28" (Blue) 111101SC23131TG 

| 23-28" (White) 111101SC23151TG | 21-26" 

111102SC21111TG

€ 72,95

Draadband. Handgemaakt. Glad 

raceloopvlak voor nóg meer snelheid op 

egale, schone ondergronden. Nog sneller 

dan de CX op gladde ondergronden. 

Differentiële grip voor snelheid wanneer 

je rechtdoor fietst en stabiliteit bĳ het 

nemen van bochten. De eerste keuze 

van professionele fietsers die op zoek zĳn 

naar een minimale rolweerstand.

Maten: 22-622/700x22c 

111360SC22111BX | 24-622/700x24c 

111360SC24111BX

€ 49,95

Pavé CG: De Pavé CG bewĳst jaar in jaar 

uit de sterkste racetube ter wereld te zĳn. 

Robuuste Servizio Corse-tube zorgt dat je 

ook op het zwaarste parcours je snelheid 

kunt behouden. Grip die je nooit in de steek 

laat, zelfs niet op gladde kasseien. 320TPI-

karkas. Open Pavé CG: Draadbandversie 

van de Pavé Evo CG.

Maten Pavé CG: 25-28" 111162SC25171TG 

| 27-28" 111162SC27171TG

Maten Open Pavé CG: 25-622/700x25c 

111362SC25171BX | 27-622/700x27c 

111362SC27171BX

Pavé CG € 79,95 | Open Pavé CG € 

54,95

Corsa SR: De Corsa SR biedt 

weergaloze ondersteuning aan renners 

die geen uitdaging uit de weg gaan. 

Bredere versie van de voortreffelĳke 

Corsa raceband. Meer grip, minder 

rolweerstand. Ultieme wegligging voor 

renners die durven. Open Corsa SR: 

'Open tube' draadbandversie van de 

Corsa SR.

Maat Corsa SR: 24-28" 

1111SBSC24111TG

Maat Open Corsa SR: 24-622/700x24c 

1113SBSC24111BX

Corsa SR € 72,95 | Open Corsa SR 

€ 49,95

Handgemaakte 320 TPI tube. Extreem 

licht voor ultieme snelheid bĳ tĳdritten. 

Binnenband van latex voor comfort 

tĳdens de hele rit, tot wel 14 bar.

Maat: 22-28" 111164SC22111TG

€ 74,95

CORSA CX

OPEN CORSA SL PAVÉ CG/OPEN PAVÉ CGCORSA SR/OPEN CORSA SR CRONO

Draad versie van de Corsa Evo CX. Handgemaakt. 115-

145 psi/8-10 bar.

Maten: 23-622/700x23c 111301SC23111BX | 25-

622/700x25c 111301SC25111BX | 23-622/700x23c 

(Yellow) 111301SC23141BX | 23-622/700x23c 

(Red) 111301SC23121BX | 23-622/700x23c (Blue) 

111301SC23131BX | 23-622/700x23c (White) 

111301SC23151BX | 21-571/650x21c 111302SC21111BX  

€ 49,95

OPEN CORSA CX

Corsa SC: Een uitbreiding op de onoverwinnelĳke Corsa 

CX. Traditioneel vormgegeven zĳwanden voor een 

klassieke uitstraling. Zorgt voor topsnelheden met een 

uitstekende grip, wegligging en comfort. Hoogwaardige 

versie van de meest succesvolle tube ter wereld. Zorgt 

voor topsnelheden met een uitstekende grip, wegligging 

en comfort. 320TPI Servizio Corse-tube. Open Corsa SC: 

Draadbandversie van de top pro tube, handgemaakte 

'open tube'-constructie.

Maten Corsa SC: 23-28" 111195SC23411TG | 25-28" 

111195SC25411TG

Maten Open Corsa SC: 23-622/700x23c 

111395SC23411BX | 25-622/700x25c 

111395SC25411BX

Corsa SC € 72,95 | Open Corsa SC € 49,95

CORSA SC/OPEN CORSA SC
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Rubino Pro Slick: Glad raceloopvlak waarmee je sneller gaat op een egale, schone 

ondergrond. Fantastische universele band voor snelle fietsers. Gaat vele kilometers 

mee en heeft een lange levensduur. Veilig en comfortabel op racefietsen en MTB's. 

150TPI-karkas van nylon. Rubino Slick: Stĳve versie van Pro Slick en 60 TPI-karkas.

Maten Rubino Pro Slick: 23-622/700x23c 1113662123161BX | 25-622/700x25c 

1113662125161BX

Maten Rubino Slick: 23-622/700x23c 1113222723161TG | 25-622/700x25c 

1113222725161TG

Rubino Pro Slick € 30,95 | Rubino Slick € 16,95

De Diamante Pro is een race vouwband van topkwaliteit in 

Vittoria's geavanceerde assortiment. Lichte en flexibele 220 

TPI Nylon Plus-karkas. Weegt in maat 23 mm nog geen 

200 gram. Glad loopvlak met snel rollend middendeel, 

voorzien van een grippatroon op de schouder. 220 TPI-

karkas van nylon voor comfort tot wel 10 bar.

Maten: 23-622/700x23c 1113DP2223111BX |  

25-622/700x25c 1113DP2225111BX

€ 39,95

RUBINO PRO SLICK/RUBINO SLICK

DIAMANTE PRO

Altĳd populaire allrounder. De perfecte mix van 

eigenschappen voor de meeste amateurs, opgewassen 

tegen de grootste uitdagingen. De ideale keuze 

van hardrĳders voor duurwedstrĳden. Technisch 

loopvlakpatroon, loopvlaksamenstelling met een lange 

levensduur en effectieve bescherming tegen lekrĳden. 

150TPI-karkas van nylon.

Maten: 23-622/700x23c 1113652123111BX |  

25-622/700x25c 1113652125111BX | 23-622/700x23c 

(Red) 1113652123121BX | 23-622/700x23c (Blue) 

1113652123131BX | 23-622/700x23c (Yellow) 

1113652123141BX | 23-622/700x23c (White) 

1113652123151BX | 23-622/700x23c (Orange) 

11136521231A1BX | 23-571/650x23c 1113L72123111BX

€ 30,95

RUBINO PRO III

De 150 TPI Rubino Pro Tech, de slecht-weerband in Vittoria's assortiment, 

heeft hetzelfde technische loopvlakpatroon als de Rubino Pro en onze speciale 

gripsamenstelling voor natte omstandigheden. Duurzame band voor alle 

omstandigheden. Veilig en stabiel op natte wegen.

Maat: 23-622/700x23c 1113672123116BX

€ 33,95

Draad versie van Rubino Pro en 60 TPI-karkas.

Maten: 23-622/700x23c 1113682723111TG | 25-

622/700x25c 1113682725111TG | 23-622/700x23c 

(Red) 1113682723121TG | 23-622/700x23c (Blue) 

1113682723131TG | 23-622/700x23c 1113682723141TG 

| 23-622/700x23c (White) 1113682723151TG |  

23-622/700x23c (Orange) 11136827231A1TG |  

23-571/650x23c 1113L82723111TG | 23-622/700x23c 

1113682723181TG

€ 16,95

RUBINO PRO TECH

RUBINO III
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De koordlagen van het radiale karkas worden in een hoek van 85° haaks op de looprichting geplaatst 

(van velgrand tot velgrand), zodat de koorden vrĳelĳk kunnen vervormen naar de buigingen van de 

band. In gewone karkassen overlappen de koorden elkaar diagonaal op de looprichting, waardoor 

meer wrĳving tussen de twee lagen ontstaat. Door de richting van de koorden wordt de band 

flexibeler, wat resulteert in meer comfort en grip. Dankzĳ de flexibiliteit kan de bandbreedte met 1 mm 

worden verminderd, waardoor de band lichter, aerodynamischer en dus sneller wordt.

RADIAAL KARKAS BESTE 
VOORBEELD VAN NYLON-
KARKASTECHNOLOGIE.

B A N D E N
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Speciale samenstelling en loopvlakpatroon op 26 TPI-

karkas, specifiek ontworpen om warmte te verspreiden 

en de bĳgeluiden te verminderen die ontstaan bĳ gebruik 

op een hometrainer. Ook verkrĳgbaar voor MTB-wielmaat. 

Ideaal voor hometrainers en rollers.

Maten: 23-622/700x23c 1113301723222BX | 30-

559/26x1,1 1113301730222BX

€ 25,95

ZAFFIRO PROHOMETRAINER

Cross Evo XL: voor natte, modderige parcoursen. Zelfde 

320 TPI-karkas, latex binnenband en van de wereldbeker 

MTB afgeleide loopvlaksamenstelling als andere Cross 

Evo's. Het nieuwe loopvlakpatroon is speciaal ontworpen 

voor modderige omstandigheden. Karkas bestand tegen 

lage druk. Glĳdt niet weg in de modder, rolt snel op de 

weg. Cross XL Pro: Draadbandversie van de Cross Evo XL 

tube, vouw versie 150 TPI-karkas.

Maat Cross XL: 33-28" 1111XL0533111TG

Maten Cross XL Pro: 33-622/700x33c (Grey) 

1113XL3233611BX | 31-622/700x31c 1113XL2131111BX 

| 33-622/700x33c 1113XL2133111BX

Cross XL € 69,95 | Cross XL Pro v.a. 33,95

CROSS EVO XL/ CROSS XL PRO

Cross Evo XG: topklasse tube voor veldritten met de 

soepele rĳstĳl en zĳdezachte wegligging van Vittoria’s 

unieke 320 TPI-karkas. Soepele tube met heerlĳke 

wegligging voor elk type parcours. Bestand tegen lage 

druk, tot maar liefst 2,5 bar. Loopvlaksamenstelling en 

-patroon hebben zich bewezen in wedstrĳden. Cross 

XG Pro: Draadbandversie van de Cross Evo XG tube (zie 

boven), 150 TPI-karkas.

Maten Cross Evo XG: 31-28" 1111730531111TG | 33-28" 

1111730533111TG

Maten Cross XG Pro: 32-622/700x32c 1113762132111BX 

| 34-622/700x34c 1113762134111BX

Cross Evo XG € 69,95 | Cross XG Pro € 33,95 

CROSS EVO XG/XGPRO

Minder lekke banden, een stevige grip en 

een lange levensduur van het loopvlak 

bieden je meer gemak en meer actieve 

tĳd op de weg. Vernieuwde, modernere 

look. Door wielersport geïnspireerd 

loopvlakpatroon. Voordelige band die 

vele kilometers meegaat. 60 TPI-karkas. 

Maten: 23-622/700x23c 

1113Z31823111BX | 25-622/700x25c 

1113Z31825111BX | 28-622/700x28c 

1113Z31828111BX | 32-622/700x23c 

1113Z31832111BX | 23-622/700x23c 

(Red) 1113Z31823122BX | 23-

622/700x23c (Blue) 1113Z31823133BX 

| 23-622/700x23c (Yellow)  

1113Z31823144BX | 23-622/700x23c 

(White) 1113Z31823155BX

€ 20,95

Handgemaakte tube uit de middenklasse 

voor trainingen en races. Ideale balans 

tussen prestaties, duurzaamheid en 

gebruiksgemak. Butyl-tube voor zo min 

mogelĳk luchtverlies. 290 TPI-karkas 

zorgt voor een nagenoeg professionele 

wegligging. Modern loopvlakpatroon dat 

vertrouwen geeft.

Maten: 21-28" 1111EL0221111TG | 

23-28" 1111EL0223111TG | 25-28" 

1111EL0225111TG

€ 46,95

Draad versie van Zaffiro Pro en 26 TPI-

karkas.

Maten: 23-622/700x23c 

1213ZR2323111TG | 25-622/700x25c 

1213ZR2325111TG | 28-622/700x28c 

1213ZR2328111TG | 32-622/700x23c 

1113ZR2332111TG | 23-622/700x23c 

(Red) 1213ZR2323122TG | 23-

622/700x23c (Blue) 1213ZR2323133TG 

| 23-622/700x23c (Yellow)  

1213ZR2323144TG | 23-622/700x23c 

(White) 1213ZR2323155TG

€ 12,95

Rally: Trainingstube met 220 TPI-karkas 

van katoen. Duurzame tube voor een 

langere gebruiksduur bĳ trainingen. Doet 

nauwelĳks onder voor racetubes. Keuze 

in breedte en vormgeving. Juniores: 

Trainings- en racetube voor junioren, 

zelfde 220 TPI-karkas als de Rally maar 

dan voor kleinere wielen.

Maten Rally: 21-28" 1111090921111TG | 

23-28" 1111090923111TG

Maat Juniores: 21-20" 

1111J00921411TG

Rally € 23,95 | Juniores € 26,95

ZAFFIRO PRO CORSA ELITEZAFFIRO RALLY/JUNIORES
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Vittoria banden voor Cyclo-Cross Snel, flexibel en anti-lek
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De band voor de dagelĳkse forens. Zeer betrouwbare band 

voor in de stad. Rolt zelfs goed over een slecht wegdek. 

De band die je brengt waar je zĳn moet! 30 TPI-karkas. 

Maten: 47-559/26x1,75 1213J32647111TG | 37-

622/700x35c 1213JN2637111TG | 40-622/700x38c 

1213JN2640111TG

€ 20,95

JOURNALIER

Betrouwbare band voor e-bikes die bestand is tegen 

lekrĳden. Ontworpen met het oog op snelheid en 

efficiëntie. Door het gebruik van gerecyclede materialen is 

deze band echt milieuvriendelĳk. 120 TPI-karkas.

Maat: 40-622/700x38c 1113793040111TG

€ 36,95

E-RANDO

Sterke stadsband met fraaie vormgeving. Solid 

Shielding-bescherming tegen lekrĳden en 'microcarbon' 

samenstelling voor een lange levensduur. 30 TPI-karkas.

Maten: 32-622/700x32c 1113AD2632111TG | 37-

622/700x35c 1213AD2637111TG | 40-622/700x38c 

1213AD2640111T

€ 20,95

ADVENTURE

Technische versie van de Journalier voor forenzen die door weer 

en wind rĳden. Betrouwbare band voor extreme omstandigheden 

op de weg. Bescherming tegen lekrĳden en loopvlaksamenstelling 

berekend op zwaar gebruik. De band bĳ uitstek voor de forens die 

onder alle omstandigheden op de fiets stapt. 30 TPI-karkas.

Maten: 47-559/26x1,75 1113J52647111TG | 37-622/700x35c 

1113JT2637111TG | 40-622/700x38c 1113JT2640111TG

€ 29,95

JOURNALIER TECH

700c band met weinig rolweerstand voor fietsers die op 

verschillende ondergronden rĳden. De band heeft de aramide 

loopvlaksamenstelling van de Randonneur en een uniek, 

multifunctioneel loopvlakpatroon speciaal voor zandpaden. 

Ook verkrĳgbaar in 47 mm voor MTB's. 30 TPI-karkas.

Maten: 37-622/700x35c 1113AT2637111TG | 40-

622/700x38c 1113AT2640111TG | 47-559/26x1,75 (MTB) 

1113A62647111TG

€ 20,95

ADVENTURE TRAIL

Hoogwaardige stĳve band voor in de stad en trekking. 

Double Shielding-bescherming tegen lekrĳden. 30 TPI-

karkas.

Maten: 25-622/700x25c 1113R22525111TG 

| 32-622/700x32c 1113R22632111TG | 50-

622/700x48c 1113R22650111TG | 28-622/700x28c 

1113R22528555TG

v.a. € 26,95

RANDONEUR

Professionele band voor de meest veeleisende fietser. Deze band 

heeft het allemaal: een fraaie vormgeving, fantastische grip, optimaal 

comfort, uitstekende wegligging en goede betrouwbaarheid. 

Verbazingwekkend licht, zelfs in 40 mm. 120 TPI-karkas.

Maten: 37-622/700x35c 1113VH2037111BX | 40-622/700x38c 

1113VH2040111BX  € 41,95

VOYAGER HYPER

Rolt snel, is uiterst robuust en aantrekkelĳk geprĳsd. Het 

ontwerp is gericht op elektrische fietsen en geschikt voor 

alle forenzen. Lange levensduur, bescherming tegen 

lekrĳden, lage gebruikskosten. Door het gebruik van 

gerecyclede materialen is deze band echt milieuvriendelĳk. 

30 TPI-karkas.

Maten: 37-622/700x35c 1113ED2637111TG | 40-

622/700x38c 1113M72640111TG

€ 29,95

E-DVENTURE

BAND SPECIAAL ONTWORPEN 
VOOR EXTRA GEWICHT EN 

SNELHEID VAN E-BIKES

B A N D E N

INZICHTEN

Set met één Pit Stop Road Racing en 

een klem om deze aan de zadelpen te 

bevestigen.

1315PK0175555BL

€ 10,95

Volledig verwĳderbaar ventiel van 

aluminiumlegering, rood geanodiseerd. Voor 320 

TPI-tubes, Rubino Pro en latex binnenbanden. 

Twee plakkers en een moersleutel.

Model: 1615RV02. Maten: 36 mm 36222BL | 

42 mm 42222BL | 60 mm 60222BL | 80 mm 

80222BL | 110 mm 11222BL

v.a. € 13,95 

Set met één Pit Stop Road Racing en 

een klem om deze aan de zadelpen te 

bevestigen.

12 tubes (30 g per stuk) 

1115MO1230222BX | 1 blik (250 g) 

1115MOTI25222BT

€ 27,95 | € 17,50

Verlengstuk voor Presta-ventielen met 

uitneembare kern. Voor speciale wielen. 

Maten: 42 mm 1515VE0242666BL | 62 

mm 1515VE0262666BL

v.a. € 13,95

PITSTOP ROAD RACING-SET UITNEEMBAAR VENTIELMASTIK'ONE PROFESSIONAL VENTIELVERLENGSTUK
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VEROVER DE RUIGSTE TERREINEN

Geax is het off-road hart van Vittoria. Het hart dat klopt voor adembenemende afdalingen dwars door de bossen, voor wedstrĳden waar de modder je om de 

oren vliegt, voor het gevecht op een parcours vol scherpe rotsen. Geax heeft voor elke uitdaging en elk obstakel de juiste band. Daarom betreedt Geax de 

off-road circuits onder zĳn eigen merknaam. Als eerbetoon aan de helden die wielergeschiedenis schrĳven.

GEAX 
OFF-ROAD BANDEN

Asfalt
Egale, harde 
ondergrond

Ruige, harde 
ondergrond

Rotsachtig
Los gravel/
zand

Modder/nat
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Uitstekende keuze voor optimale snelheid op een droge, 

harde ondergrond. Superfijn 220 TPI-karkas: licht en snel 

optrekken. In wedstrĳden beproefd loopvlak.

Maat 26": 1,8(46)/vouw 1123AP2246111HD

€ 40,95

AKA PLUMA

Een ideale balans van kenmerken; met

een snel centraal loopvlak en voorspelbaar gedrag in bochten bĳ elke 

ondergrond. Van XC-races tot steile hellingen. Veelzĳdige noppen met 

een gemiddelde diepte vormen een constant middenspoor.

Model: 112.

Maten 26":  2,0(52)/vouw (Full White) 3SG1950555HD | 2,0(52)/

draad 3SG2350111TG | 2,0(52)/TNT 3SG3250611HD | 2,0(52)/

tube 1SG0352111TG | 2,2(56)/TNT 3SG3256611HD | 2,2(56)/vouw 

3SG1956111HD

Maten 27,5": 2,0(52)/draad 3S7235111TG | 2,0(51)/vouw 

3S7195111HD | 2,0(51)/TNT 3S7325161HD | 2,2 (56)/draad 

3S72356111TG | 2,2(56)/vouw 3S71956111HD | 2,2(56)/TNT 

3S73256611HD

Maten 29": 2,0(52)/tube 1S90352111TG | 2,0(51)/vouw 3S91951111HD 

| 2,0(51)/draad 3S92351111TG | 2,0(51)/draad (White) 3S92351511TG 

| 2,0(51)/draad (Red) 3S92351211TG | 2,0(51)/TNT 3S93251611HD | 

2,2(56)/draad 3S92356111TG | 2,0(56)/vouw 3S91956111HD | 2,0(56)/

TNT 3S93256611HD

draad v.a. € 21,95 | vouw v.a. € 40,95 | TNT v.a. € 45,95 | tube v.a. 

€ 89,95

SAGUARO

Speciaal ontworpen voor XC-races waar snelheid en lage 

rolweerstand de sleutels tot succes zĳn. Een in wedstrĳden 

beproefde loopvlak. Breedte van 2 inch als opvouwbare, 

TNT- en tube-versie. Lage noppen met een brede 

onderlinge afstand voor zo min mogelĳk rolweerstand en 

een laag gewicht.

Maten 26": 2,0(52)/TNT 1123BR3252611HD | 2,0(52)/

vouw 1123BR1950111HD | 

Maten 29": 2,0(52)/vouw 1123B91950111HD

26" TNT € 45,95 | 26" vouw € 40,95 | 29" vouw € 40,95

BARRO RACE

Race gerichte band met klein blokkenpatroon in een 

goede onderlinge afstand, voorzien van zĳnoppen die 

zĳn afgeleid van de Gato zodat bochten ook bĳ nat weer 

effectief kunnen worden genomen. Raceband voor diverse 

omstandigheden. Gericht loopvlak met kleine  noppen 

heeft grip op de ondergrond zonder zich vast te graven.

Model: 112.

Maten 26": 2,0(52)/TNT 3AK3250611HD | 2,2(56)/TNT 

3AK3256611HD | 2,2(56)/vouw 3AK1956111HD

Maten 27,5": 2,2(56)/vouw 3K71956111HD | 2,2(56)/draad 

3K72356111TG | 2,2(56)/TNT 3K73256611HD

Maten 29": 2,0(52)/TNT 3A93250611HD | 2,2(56)/vouw 

3A91956111HD | 2,2(56)/draad 3A92356111TG | 2,2(56)/

TNT 3A93256611HD

draad € 24,95 | vouw € 40,95 | TNT € 45,95

AKA

Allrounder voor droge omstandigheden. Semi slick, maar met zĳnoppen 

van de Gato zodat je ook in de bochten je snelheid behoudt. Geeft 

vertrouwen bĳ het nemen van bochten, zelfs op een stoffig parcours.

Model: 112.

Maten 26": 1,9(48)/tube 1MC0248111TG | 2,1(54)/vouw 

3MC1954111HD | 2,1(54)/TNT 3MC3254611HD | 2,3(58)/TNT 

3MC3258611HD

Maten 27,5": 2,1(54)/draad 1123SM2354111TG | 2,1(54)/vouw 

3MS1954111HD | 2,1(54)/TNT 3MS3254611HD

Maten 29": 2,1(54)/tube 1M90248111TG | 2,1(54)/vouw 3M91954111HD 

| 2,1(54)/TNT 3M93254611HD

draad € 24,95 | vouw € 40,95 | TNT v.a. € 45,95 | tube € 89,95

MEZCAL

Multifunctionele band voor normale tot natte 

omstandigheden. Stĳf loopvlak zorgt dat vuil en steenslag 

zich niet kunnen hechten. 2,3-versie heeft een Sticky Soft 

samenstelling voor nog meer grip op boomwortels en 

rotsen.

Maten 26": 2,1(54)/TNT 1123BM3254611HD | 2,1(54)/vouw 

1123BM1954111HD | 2,1(54)/draad 1123BM2354111TG

draad € 21,95 | vouw € 40,95 | TNT € 45,95

BARRO MOUNTAIN
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De keuze van wereldkampioene Maja Wloszczowska. 

Maximale grip en controle bĳ een natte en losse 

ondergrond. Loopvlak met technisch ontwerp zorgt voor 

een snelle afvoer van vocht en vuil en snĳdt door natte 

bochten.

Model: 112.

Maten 26":  1,9(48)/tube 1GT0248111TG | 1,9(48)/TNT 

23GT3248611HD | 2,1(54)/TNT 3GT3254611HD | 2,1(54)/

vouw 3GT1954111HD | 2,1(54)/draad 3GT2354111TG

Maten 27,5": 2,1(54)/vouw 3GS1954111HD | 2,1(54)/draad 

3GS2354111TG | 2,1(54)/TNT 3GS2354111TG

Maten 29": 1,9(48)/vouw 3G91948111HD | 1,9(48)/tube 

1G90248111TG | 1,9(48)/TNT 3G93248611HD | 2,1(54)/

vouw 3G91954111HD | 2,1(54)/TNT 3G93254611HD 

| 2,3(58)/vouw 3G91956111HD | 2,3(58)/TNT 

3G93256611HD

draad v.a. € 21,95 | v.a. vouw € 40,95 | TNT v.a. € 45,95 

| tube € 89,95

GATO

Dubbel samengesteld loopvlak, gecombineerd met Geax' 

exclusieve TNT AM karkasconstructie maken dit tot een 

band met topprestaties in natte en droge omstandigheden. 

All mountain- en freeride-band Robuuste behuizing in 2,3 

en 2,5.

Maten 26": 2,3(58)/draad 1123DH2758111TG | 

2,3(58)/TNT 1123DH3158611HD | 2,5(62)/TNT 

1123DH3862111TG

draad € 27,95 | TNT v.a. € 45,95

DHEA

Multi-directionele profielgroeven, effectieve getrapte 

randen en Sticky samenstelling voor een ongeëvenaarde, 

voelbaar betere grip. Met aflopende noppen voor lagere 

rolweerstand en scherpe remranden voor optimale 

controle.

Model: 112.

Maten 26": 2,25(57)/vouw 3GM1957111HD | 2,25(57)/

draad 3GM2357111TG | 2,25(57)/TNT 3GM3257611HD 

| 2,4(60)/vouw 3GM1960111HD | 2,4(60)/draad 

3GM2360111TG | 2,4(60)/TNT 3GM3260611HD

Maten 27,5": 2,25(57)/vouw 3GV1957111HD | 2,25(57)/

draad 3GV2357111TG | 2,25(57)/TNT 3GV3257611HD 

| 2,4(60)/vouw 3GV1960111HD | 2,4(60)/draad 

3GV2360111TG | 2,4(60)/TNT 3GV3260611HD

Maten 29": 2,25(57)/vouw 3GN1957111HD | 2,25(57)/

draad 3GN2357111TG | 2,25(57)/TNT 3GN3257611HD 

| 2,4(60)/vouw 3GN1960111HD | 2,4(60)/draad 

3GN1960111HD | 2,4(60)/TNT 3GN3260611HD

draad € 24,95 | vouw € 42,95 | TNT € 47,95

GOMA

All mountain-band voor de zwaarste omstandigheden. 

Levert snelheid waar dat nodig is in natte, modderige 

en onstuimige omstandigheden. Verkrĳgbaar in TNT- en 

opvouwbare versie, alleen in 26".

Maten 26": 2,2(56)/draad 1123DT2756111TG | 2,2(56)/TNT 

1123DT3256611HD

draad € 27,95 | TNT € 47,95

DATURA

Tĳdloos profiel met grote vierkante noppen met een goede 

onderlinge afstand. Uitstekende band voor algemene 

doeleinden, van cross country tot een lichte freeride. 

Traditioneel vierkant geblokt loopvlak. Veelzĳdige band 

voor het serieuze off-road werk Verrassend licht voor zo'n 

robuuste band.

Maten 27,5": 2,3(58)/vouw 1123S11958111HD | 

2,3(58)/draad 1123S12358111TG | 2,3(58)/TNT 

1123S13258611HD

draad € 24,95 | vouw € 42,95 | TNT € 47,95

STURDY

Volwaardige, dikke raceband met een goede reputatie op 

wereldbekerniveau. TNT downhill-karkas is bestand tegen 

zeer intensief gebruik. De beste keuze voor evenementen 

met hoge snelheden op een droge, harde ondergrond.

Maten 26": 2,3(58)/TNT 1123NR3858111TG | 2,5(62)/TNT 

1123NR3862111TG

€ 45,95

NEURON
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Speciale trail-band voor alle 

omstandigheden. De ver uit elkaar 

staande noppen bieden uitzonderlĳke 

grip, graven dieper en schudden beter af. 

De hoogte en breedte van het loopvlak 

zorgen voor grip met een compacte 

basis.

Maat 26": 2,4(60)/TNT 

1123SY3860111TG

€ 45,95

Freestyle- en BMX-band. Enorm luchtkussen 

in wielmaten 20, 24 en 26. Uniek loopvlak van 

velgrand tot velgrand garandeert een goede 

grip onder elke hoek.

Maten 26": 2,3(58)/draad 1123TT2358111TG 

| 2,3(58)draad White 1123TT2358555TG | 

2,3(58) (Light) 1123TL2958111TG

Maten 29": 2,3(58)/draad 1123T52358111TG | 

2,3(58)/rigid (Light) 1123L92958111TG

v.a. € 31,95

SYNAPSIS TATTOO/TATTOO LIGHT

Herstelt een band van 26 x 2,0 (Magnum: 26 x 2,7) en 

pompt deze in slechts 30-40 seconden op van 0 tot 

2,0 bar. Bevat 50 ml (Magnum: 75 ml) natuurlĳk latex. 

Kop kan direct worden aangepast aan elk type ventiel. 

Lichtgewicht, praktisch wegwerppatroon. Het schuim blĳft 

drie maanden vloeibaar in de band.

PitStop 1325PT0150555BX | PitStop Magnum: 

1325PM0175555BX

€ 9,95 | € 10,95

PITSTOP/PITSTOP MAGNUM 

Kevlar®=-strook die tussen de band en de binnenband 

kan worden aangebracht. 50 g per doosje met twee stuks. 

Onverwoestbaar.

1125KC0248444BX

€ 32,95

KEVLAR® CUIRASS

Preventief en afdichtend vloeibaar latex. Gemaakt voor 

TNT-banden, maar kan ook probleemloos worden gebruikt 

met standaard-UST. Tevens bruikbaar ter preventie van 

nieuwe lekken. 

Maten: 250 ml 1125PN0525666BT | 500 ml 

1A25PN0150444BT

250 ml € 11,95 | 500 ml € 22,95

PITSTOP TNT MTB TUBES

Soepel rollende MTB-band voor gebruik 

op de weg. Moto-loopvlakpatroon op 

licht karkas met medium doorsnede. Nu 

ook verkrĳgbaar in een 29"-versie.

Maat 26": 1,5(38)/draad 

1123RD2340111TG

Maat 29": 1,5(38)/draad 

1223R92340111TG

26" € 19,95 | 29" € 24,95

ROADSTER

Set met twee PitStop-patronen voor lekreparatie en het 

oppompen van banden, plus een praktische dubbele klem 

om de set aan de zadelpen te bevestigen.

1325PK0250555BL

€ 19,50

PITSTOPSET

26 x 1,1 / 1,5. Presta-ventiel. Gewicht: 100 g

1122UL3622111BX

€ 13,95

ULTRALITE MTB TUBES

Maakt MTB's geschikt voor gebruik 

op de weg. Goed alternatief voor 

noppenbanden voor ruig terrein. Keuze 

uit twee klassieke trekking-breedtes.

Maat 26": 1,25(32)/draad 

1123SR2332111TG

Maat 29": 1,6(40)/draad 

1123SR2340111TG

€ 19,95

STREET RUNNER
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PERFECT OP WEG

Michelin levert een reeks producten voor elk type fietser - van recreatieve fietsers via amateurwielrenners tot profs. Van vrĳetĳdsfietsers die geen high-

tech nodig hebben via rĳders die extra technologie willen tot renners voor wie alleen de allerbeste prestaties goed genoeg zĳn - Michelin komt met zĳn 

technologieën aan al deze behoeften tegemoet. Het merk stelt zich ten doel de wereld mobieler te maken met banden, kaarten en gidsen. Michelin is een 

begrip en de bĳdrage die het bedrĳf levert aan de mobiliteit van mensen is wereldwĳd bekend. Dankzĳ hun bewezen kwaliteit staan Michelin-banden hoog 

aangeschreven; het is dan ook niet verwonderlĳk dat er miljoenen per jaar van worden verkocht.

Bĳ de ontwikkeling van alle Michelin-producten, of het nu autobanden zĳn of binnenbanden voor de fiets, staan veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie 

voorop. Welk type fietser je ook bent: in het ruime aanbod van Michelin vind je altĳd de juiste producten voor jouw fietswensen.

MICHELIN BANDEN



Rĳd als een prof met de Lithion 2. De band voor optimale 

grip en efficiëntie. Type gebruik: toerfietsen. Gewicht: 220 

g, opvouwbaar.

Kleuren: Red 23-622/700x23c MI166647 | Yellow 

23-622/700x23c MI789683 | Blue 23-622/700x23c 

MI377724 | Dark Grey 23-622/700x23c MI499801 | Dark 

Grey 25-622/700x25c MI146051

23'' € 21,95 | 25'' € 24,95

LITHION 2

Ontworpen voor de beste prestatiebalans in

competities. Uitstekende prestaties: 5% betere 

rolweerstand vergeleken met de Michelin Boyau Service 

Course 21 mm - 28 inch en een gewicht van slechts 280 

gram. Zeer goede grip op natte ondergrond: combinatie 

van de geoptimaliseerde vervorming van het frame, het 

loopvlak en het rubbermengsel. Bescherming tegen 

lekrĳden: nylon laag met hoge dichtheid.

23-622/700x23, 280 g, 290TPI MI029390 | 25-

622/700x25, 295 g, 290TPI MI486372

23'' € 74,95 | 25'' € 79,95 

PRO 4 TUBULAR

Voor fietsers die op zoek zĳn naar een band die zeer goede 

prestaties levert, ongeacht de omstandigheden. Sneller en 

veiliger dankzĳ verbeterde grip op een natte ondergrond. 

Nieuwe norm in levensduur en verhoogde bescherming 

tegen lekrĳden. Nieuw scherp profiel voor betere dynamische 

wegligging. Breder zĳloopvlak voor meer grip in de 

hellingshoek. 110TPI-karkas, nylon beschermingslaag met 

hoge dichtheid. Type gebruik: competitie. Gewicht: 200 g.

Kleuren: Dark Blue 23-622/700x23c MI793893 |  Black 

25-622/700x25c MI446783 | Digital Blue 23-622/700x23c 

MI488836 | Red 23-622/700x23c MI239471 | Black 23-

622/700x23c MI778722 | White 23-622/700x23c MI162327 

(110TPI) | Black 23-571 / 650x23C MI832502 (110TPI) 

€ 44,95

PRO 4

De robuuste en sterke Michelin Dynamic is de perfecte 

keuze voor dagelĳks gebruik. Een sterke, duurzame en 

efficiënte no-nonsense band. Een slimme keuze voor elke 

dag. Type gebruik: toerfietsen. Gewicht: 290 g.

Kleuren: Black 23-622/700x23c MI002895 | Black 

25-622/700x25c MI122622 | Blue 23-622/700x23c 

MI512815 | White 23-622/700x23c MI556369 | Red 

23-622/700x23c MI595709 | Black 28-622/700x28c 

MI768766

v.a. € 11,95

DYNAMIC SPORT

Voor fietsers die langdurige prestaties zoeken. Extra 

lange levensduur en verhoogde bescherming. Langste 

levensduur binnen de PRO4 lĳn. Verhoogde bescherming 

tegen lekrĳden. Meer grip. Type gebruik: competitie/

training. Gewicht: 225 g.

Kleuren: Yellow:  23-622/700x23c | Red 23-622/700x23c 

MI271368 | Grey 23-622/700x23c MI669066 | Grey 

25-622/700x25c MI153104 | Blue 23-622/700x23c 

MI644653

€ 39,95

PRO 4 ENDURANCE

Voor fietsers die pure snelheid zoeken. Geen concessies 

qua grip en wegligging. De snelste band. Zeer lage 

rolweerstand: 2,8 kg/T. Type gebruik: professionele 

competitie. Gewicht: 165 g. Afmetingen: 23-622/700x23c.

MI267042

€ 48,95

PRO 4 COMP LIMITED

Hiermee tover je je mountainbike om tot krachtige 

racemachine. Beschermlaag met hoge dichtheid tegen 

lekrĳden (Advanced Light). Type gebruik: racesport. 

26x1,40/35-559, 420 g MI605619 | 26x1,10/28-559, 220 

g MI461094

420 g € 18,95 | 220 g € 34,95

WILDRUN'R

Betere tractie bĳ fietsen op een natte ondergrond, beste 

grip bĳ bochten en stabieler bochtenwerk wanneer de band 

nat is. Dankzĳ een nieuw rubbermengsel geschikt voor elk 

type weg en elke temperatuur. Het speciale nieuwe loopvlak 

op de schouder zorgt voor optimale grip in bochten. Nieuw 

type bandprofiel verbetert het contactoppervlak met de 

grond in bochten om verlies van grip te voorkomen. Zeer 

hoog beschermingsniveau tegen lekrĳden. 

23-622/700x23c MI059783

€ 46,95

PRO 4 GRIP

Voor fietsers die efficiëntie en snelheid willen. Hoogste 

efficiëntieniveau. Grip, wegligging en langdurige prestaties 

op het hoogste niveau. Beschermingslaag met een hoge 

dichtheid tegen lekrĳden. 110TPI-karkas, zĳloopvlak. 

Type gebruik: competitie. Gewicht: 180 g. Afmetingen: 

23-622/700x23c.

Kleuren: Black MI095234 | Red MI760337 | Blue 

MI071780

€ 48,95

PRO 4 COMP
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Geweldig voor verharde paden of stadsgebruik. 

Loopvlak met verhoogde schouder voor breder 

contactoppervlak geeft stabiliteit en grip in de 

bochten. 33TPI-karkas Type gebruik: off-road. 

Gewicht: 560 g. Afmetingen: 26x1,75 / 44-559, 

draad.

MI300202

€ 17,95

COUNTRY ROCK

De Jet is gemaakt voor snelheid. Het 

lamellenprofiel van het loopvlak geeft een 

maximale efficiëntie onder droge omstandigheden 

en biedt optimale remprestaties. 127TPI-karkas. 

Type gebruik: cyclocross/off-road. Gewicht: 340 

g. Afmetingen: 30-622/700x30c, opvouwbaar.

MI200004

€ 39,95

JET

 Band die bestemd is voor fietsen op 

divers terrein. Excellente combinatie 

van grip en prestaties. Gewicht: 740 g. 

Afmetingen: 54-622/29x2,10, 740 g, 

30PKI

MI496923

€ 19,95

COUNTRY RACE'R

Een uniek loopvlakpatroon met noppen in 

het midden opgesplitst in twee afzonderlĳke 

blokken. Met als resultaat sublieme prestaties 

en een lage rolweerstand. 127TPI-karkas. Type 

gebruik: cyclocross/off-road. Gewicht: 340 g. 

Afmetingen: 30-622/700x30c, opvouwbaar.

MI200003

€ 39,95

MUD 2

Downhill tubeless band voor modderig 

terrein. Maximale grip en zelfreinigend 

vermogen. De noppen garanderen een 

groot contactoppervlak. Zeer efficiënt 

remmen. 30TPI. Gewicht: 1250 g. 

Afmetingen: 26x2,20/54-559.

MI973767

€ 51,95

WILDDIG'R DESCENT

Een van de meest veelzĳdige MTB-banden. 

Band voor modderig terrein. Goed zelfreinigend 

vermogen. Indrukwekkende duurzaamheid en 

weerstand tegen lekrĳden. 33TPI-karkas Type 

gebruik: off-road. Gewicht: 590 g. Afmetingen: 

26x1,85/47-559, draad.

MI938661

€ 17,95

COUNTRY MUD

Het loopvlakpatroon is afgeleid van Michelin XC

racebanden. Het lichtgewicht ontwerp is ideaal 

voor snelle banen en paden. 33TPI-karkas Type 

gebruik: off-road. Gewicht: 650 g. Afmetingen: 

26x2,00/52-559.

MI119831

€ 17,95

COUNTRY DRY 2

Een veelzĳdige band voor allerlei soorten 

terrein, met een loopvlakpatroon dat 

oorspronkelĳk is ontwikkeld voor 

XC-racen. 33TPI-karkas Type gebruik: 

off-road. Gewicht: 590 g. Afmetingen: 

26x2,00/52-559.

MI057439

€ 17,95

COUNTRY A.T.

MTB-band voor terreinen waarop snel 

gereden kan worden, deze band is 

extreem goed bestand tegen lekrĳden. 

De beste grip gecombineerd met de 

laagste rolweerstand. De samenstelling 

van het materiaal wordt aangepast aan 

de maat. Type gebruik: crosscountry. 

WildRace’R 60TPI draadtype, 

opvouwbaar: 26x2,00/52-559, 540 g 

MI885071 | 26x2,10/54-559, 600 g 

MI891396 | 29x2,25/57-622, 745 g 

MI339710  | 26x2,25/57-559, 710 g, 

verstevigd MI745584

WildRace’R Advanced 127TPI draadtype, 

opvouwbaar: 26x2,00/52-559, 495 g 

MI175405 | 26x2,10/54-559, 530 g 

MI342379 | 26x2,25/57-559, 555 g 

MI629899

WildRace’R Advanced Gumwall 127TPI 

tubeless, opvouwbaar: 26x2,10/54-559, 

710 g MI916417 | 26x2,25/57-559,  

710 g MI683304

WildRace'R v.a € 29,95

WILDRACE'R

De meest veelzĳdige MTB-band. 

Uitstekende grip,rolweerstand en 

zelfreinigend vermogen. Zeer goede 

weerstand tegen lekrĳden. Geavanceerde 

serie met GUM-X samenstelling voor 

voortreffelĳke grip.

WildGrip’R, opvouwbaar: 26x2,10/54-559, 

610 g, 60TPI MI485318 | 26x2,25/57-559, 

680 g, 60TPI MI655691 | 29x2,10/56-622, 

680 g, 60TPI MI846573 | 29x2,25/57-622, 

730 g, 60TPI MI466485

WildGrip’R Advanced, opvouwbaar: 

26x2,00/50-559, 490 g, 110TPI MI367430 

| 26x2,10/54-559, 520 g, 110TPI MI930073 

| 26x2,25/57-559, 570 g, 110TPI MI263552 

| 26x2,35/58-559, 850 g, 30TPI, verstevigd 

MI994399 | 29x2,00/52-622, 600 g, 60TPI 

MI146085

WildGrip’R Advanced tubeless, 

opvouwbaar: 26x2,10/57-559, 730 g, 60TPI 

MI469855

WildGrip’R Descent Heavy Duty Downhill: 

26x2,50/58-559, 1300 g, 30TPI MI055494 | 

26x2,60/62-559, 1380 g, 30TPI MI608908

WildGrip’R v.a. € 29,95

WILDGRIP'R

WildRace’R Ultimate Advanced. Extreem 

licht. Zeer hoge efficiëntie. GUM-X 

samenstelling voor ongelooflĳk veel 

grip. Compromisloze weerstand tegen 

lekrĳden. Type gebruik: crosscountry 

competitie.

26x2,10/54-559, 415 g MI995688 | 

26x2,25/57-559, 480 g MI865002 | 

29x2,00/50-662, 450 g MI360838

26'' € 41,95 | 29'' € 45,95

WILDRACE'R ULTIMATE 
ADVANCED

De band voor extreme terreinen. Solide 

en eersteklas remeigenschappen. 

Maximale grip.

WildRock’R 60TPI draadtype, 

opvouwbaar:

 26x2,10/54-559, 615 g MI696115 | 

26x2,25/57-559, 690 g MI824510 | 

26x2,30/60-559, 900 g, verstevigd 

MI882299

WildRock’R Descent 30TPI Downhill, 

tubeless, opvouwbaar: 26x2,25/57-559, 

1340 g MI314543 | 26x2,50/64-559, 

1220 g MI723280

WildRock’R v.a. € 29,95 

WILDROCK'R
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Band met MAX-bescherming tegen lekrĳden voor 

veelzĳdig gebruik: asfalt en zandpaden. 28-622/700x28c, 

740 g MI364949 | 37-622/700x35c, 850 g MI340426 | 

40-622/700x38c, 950 g MI733181 | 42-622/700x40c, 

1080 g MI256728 | 35-559/26x1,40, 630 g MI143599 | 

47-559/26x1,85, 1030 g MI793980

€ 27,95

De band voor elk soort terrein met maximale controle en 

een soepele fietservaring. De 1 mm dikke anti-leklaag 

zorgt dag in dag uit voor doeltreffende bescherming.

37-622/700x35c, 740 g MI649416 | 42-622/700x40c, 775 

g MI745002

€ 17,95

PROTEK MAX

PROTEK CROSS

De stadsband voor maximale veiligheid.Uitstekende grip 

op natte ondergronden, rĳdt ongekend soepel dankzĳ een 

buitengewoon goed rollend loopvlak en een samenstelling 

die ook voor PRO4 Grip banden wordt gebruikt.

28-622/700x28C, 420 g MI569316 | 37-622/700x35c, 

590 g MI006553 | 42-622/700x40x, 700 g MI001569 | 

37-406/20x1,5, 385 MI221602 | 47-559/26x1,85, 680 g 

MI704144

€ 31,95

PROTEK URBAN

Een veelzĳdige band voor asfalt en zandpaden. De 1 mm 

dikke anti-leklaag zorgt dag in dag uit voor doeltreffende 

bescherming. 

28-622/700x28c, 575 g MI343676 | 37-622/700x35c, 

730 g MI008761 | 40-622/700x38c, 760 g MI789651 | 

42-622/700x40c, 775 g MI661814 | 47-559/26x1,85, 815 

g MI368561

€ 17,95

Veelzĳdige band voor de kleine portemonnee. Geschikt 

voor elk type gebruik of terrein.

37-622/700x35c, 625 g MI984855

€ 17,95

PROTEK

TRANSWORLD SPRINT

Band die speciaal is ontwikkeld voor e-bikes, die worden 

aangedreven door elektrische motoren. Zeer lage 

rolweerstand

en uitstekende grip op natte ondergronden dankzĳ 

een buitengewoon goed rollend loopvlak en een 

rubbermengsel speciaal voor e-bikes. De Energy-band 

verbruikt minder energie, dus de accu gaat langer mee. 

37-622/700x35c, 570 g MI424195

€ 31,95

ENERGY

Voor alle wegen en paden. Michelin's MAX-technologie 

zorgt voor maximale bescherming: 5 mm onmisbare 

versteviging tegen lekrĳden.

37-622/700x35c, 950 g MI259570 | 42-622/700x40c, 

1100 g MI923520

€ 27,95

Exclusieve band voor junioren. Geschikt voor een stadse 

omgeving. Absolute veiligheid.

Black 44-406/20x1,75 MI415368 | White 44-507/24x1,75 

MI396813

€ 11,95

PROTEK CROSS MAX

CITY J

Buitengewoon veel grip op allerlei soorten glad terrein. 

Uitstekende weerstand tegen lekrĳden dankzĳ een nylon laag met 

hoge dichtheid. Het stervormige patroon vergroot de mobiliteit van 

de loopvlakblokken en zorgt met een uitgekiende drukverdeling 

voor maximale grip. Specifiek rubbermengsel voor een optimale 

werking van het loopvlak en het rubber bĳ zeer lage temperaturen.

42-622/700x40C, 750 g, 30TPI MI795671 | 37-622/700x35C, 650 

g, 30TPI MI240902

€ 34,95

STAR GRIP
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PROTEK MAX BINNENBAND 
VOOR STAD/TREKKING

B I N N E N B A N D

INZICHTEN

Een lekke band is voor iedere fietser een grote zorg. Een binnenband repareren of vervangen is niet 

altĳd eenvoudig. Een binnenband moet regelmatig opnieuw worden opgepompt. De binnenband 

PROTEK MAX met zelfdichtende vloeistof is de perfecte oplossing: buitengewoon goede weerstand 

tegen lekrĳden; gemakkelĳk te bevestigen; langdurig behoud van bandenspanning; zelfdichtende 

vloeistof binnenin. Standaard-ventiel MI060975 | Presta-ventiel MI830183 | Dunlop-ventiel MI696762

2 Michelin Protek banden + 2 Michelin Protek Max binnenbanden = gratis 

reparatie indien lekke band tot 1 jaar na aankoopdatum!*

* Schadebepaling: lekke banden veroorzaakt door vandalisme, onvoldoende luchtdruk en onjuist gebruik vallen niet onder 

deze mobiliteitsgarantie.
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EEN WEERSPIEGELING VAN JE EIGEN STĲL

Wie eenmaal heeft gekozen voor een tas van Ogio, zal nooit meer genoegen nemen met een ander merk. Of nog beter: probeer het zelf eens en ervaar de 

uitstekende kwaliteit, het gebruiksgemak, het oog voor detail en de duurzaamheid. Over elk aspect is goed nagedacht, van handige gevoerde laptopvakken 

met openingen aan de zĳkant tot de indeling en bescherming van je sportuitrusting. Ogio heeft het...

OGIO-TASSEN
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Ogio: een weerspiegeling van je eigen stĳl 

Afsluitbaar verstevigd vak dat bescherming biedt tegen samendrukken. 

Opbergbaar uitwendig helmvak van rekbaar mesh. Geventileerd 

schoenencompartiment van mesh. Vak om natte en droge spullen 

gescheiden te houden, rondom voorzien van een ventilatiestuk. Verstelbare 

schouderbanden in rugzakstĳl met geïntegreerd handvat. Diverse ritsvakken 

en indelingscompartimenten. Duurzame en lichte materialen met een hoge 

treksterkte. Ruim hoofdcompartiment Geventileerd compartiment voor vuile 

kleding. Duurzame, schuurbestendige bodem van zeildoek. Verstelbare borstband. 

Specifieke indeling voor voedingsmiddelen. Transparant vak voor documenten. 

Twee grote, geïsoleerde bidonvakken.

Capaciteit: 80 l, 68,6 x 31,8 x 30,5 cm (l x b x h)

Kleuren:  Navy/Acid OG112035041 | Grey/Electric OG112035376 |  

Black/Silver OG112035030

€ 139,95

ENDURANCE 9.0
sporttas

Afsluitbaar verstevigd vak dat bescherming biedt tegen samendrukken. Uitwendig 

helmvak met rekbaar materiaal. Sterk geventileerd schoenencompartiment van 

mesh. Vak om natte en droge spullen gescheiden te houden, rondom voorzien 

van ventilatiestuk. Verstelbare schouderbanden in rugzakstĳl met geïntegreerd 

handvat. Specifieke indeling voor voedingsmiddelen. Diverse ritsvakken en 

indelingscompartimenten. Duurzame en lichte materialen met een hoge treksterkte. 

Oversized hoofdcompartiment Geventileerd compartiment voor vuile kleding. 

Duurzame, schuurbestendige bodem van zeildoek. Verstelbare borstband.  

Groot geïsoleerd bidonvak. 

Capaciteit: 52 l , 64,8 x 26,7 x 29,8 cm (l x b x h)

Kleuren: Black/Silver OG112036030 | Grey/Electric OG112036376 |  

Navy/Acid OG112036041

€ 119,95

ENDURANCE 8.0
sporttas

Topsporters hebben een serieuze uitrusting nodig om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Slim, licht, snel en 

duurzaam, de Endurance-collectie van Ogio is speciaal ontworpen voor de sporter in jou.
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Opbergbaar schouderbandsysteem in rugzakstĳl. Sterk geventileerd 

schoenencompartiment van mesh. Duurzame, schuurbestendige bodem 

van zeildoek. Specifieke indeling voor voedingsmiddelen. Duurzame en lichte 

materialen met een hoge treksterkte. Groot hoofdcompartiment Tweede zĳvak 

met ritssluiting. Zacht, zweetbestendig en voorgevormd handvat. Ritsvak voor 

accessoires aan de voorkant. Groot bidonvak. Duidelĳk zichtbare voering.

Capaciteit: 47 l, 63,5 x 27,9 x 27,9 cm (l x b x h)

Kleuren: Black/Silver OG112036030 | Grey/Electric OG112036376 |  

Navy/Acid OG112036041

€ 69,95

ENDURANCE 4.0
sporttas

Duurzame en lichte materialen met een hoge treksterkte. Groot hoofdcompartiment 

Sterk geventileerd schoenencompartiment van mesh. Duurzame, 

schuurbestendige bodem van zeildoek. Tweede zĳvak met ritssluiting. Verstelbare 

schouderband met ademend schouderkussen. Zacht, zweetbestendig en 

voorgevormd handvat. Ritsvak voor accessoires aan de voorkant. Duidelĳk 

zichtbare voering.

Capaciteit: 41 l, 58,4 x 23,5 x 26,7 cm (l x b x h)

Kleuren: Navy/Acid OG112037041 | Black/Silver OG112037030

€ 49,95

ENDURANCE 2.0
sporttas

Verstevigd vak dat bescherming biedt tegen samendrukken. Geïntegreerd, uitwendige en 

afneembare draagband voor je helm. Klembanden aan de zĳkant om een handdoek of matje op te 

bergen. Speciaal compartiment om natte en droge spullen gescheiden te houden of schoenen op 

te bergen wanneer je de tas gebruik tĳdens je training. Inwendige iPad-huls bĳ gebruik als rugzak. 

Opvouwbaar verdeelsysteem. Compartiment om natte en droge spullen gescheiden te houden of 

schoenen op te bergen, met hypo-allergene voering die makkelĳk kan worden gereinigd. Duurzame, 

schuurbestendige bodem van zeildoek. Ergonomisch vormgegeven, gevoerde en volledig 

verstelbare schouderbanden speciaal voor sporters. Verstelbare borstband. Groot geïntegreerd 

bidonvak. Ademend achterpand met luchtstroomtechnologie. Duidelĳk zichtbare voering.

Capaciteit: 23 l, 49,5 x 31,8 x 16,5 cm (l x b x h)

Kleuren: Grey/Electric OG112039376 | Black/Silver OG112039030

€ 79,95

X-TRAIN PACK
sporttas

Het hoofdcompartiment heeft een ideaal formaat voor schoenen en een schone 

kledingset. Inwendige klemvak voor bidon. Extra opbergruimte voor voeding onder de 

klep. Inwendig vak voor sleutels/waardevolle spullen. Gevoerd vak aan de voorkant 

voor waardevolle spullen. Duurzame en lichte materialen met een hoge treksterkte. 

Geventileerde mesh op discrete locatie voor het hoofdcompartiment. Tweede 

zĳvak met ritssluiting. Duurzame, schuurbestendige bodem van zeildoek. Ademend 

achterpand met luchtstroomtechnologie. Eenvoudige, verstelbare schouderband. 

Stevige bevestigingsband op de overgang. Duidelĳk zichtbare voering.

Capaciteit: 15 l, 24,1 x 41,9 x 16,5 cm (l x b x h)

Kleuren: Navy/Acid OG112041041 | Grey/Electric OG112041376

€ 34,95

QUICKDRAW
triathlontas

ENDURANCE 4.0
sporttas
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Duurzame, lichte constructie met een hoge treksterkte. Dankzĳ het frame met Flex 

Form-technologie kan de tas helemaal rechtop staan en worden geopend, voor een 

optimale toegankelĳkheid. Groot hoofdcompartiment dat open wordt gehouden 

door de Flex Form-technologie. Geventileerd vak voor schoenen (ruimte voor twee 

paar) of vuile kleding. Extra solide detail van zeildoek voor nog meer duurzaamheid. 

Ritsvak voor accessoires aan de voorkant. Inwendig opbergvak met ritssluiting 

voor waardevolle spullen. Gestructureerde opbergvakken aan de uiteinden. 

Gevoerde, geventileerde en verstelbare schouderband. Zacht, zweetbestendig en 

voorgevormd handvat. Duurzame, schuurbestendige bodem.

Capaciteit: 41 l, 61 x 24,1 x 27,9 cm (l x b x h)

Kleuren: Alloy OG112033127

€ 84,95

FLEX FORM F3
sporttas

Waterbestendig laptopvak van 15" met 'RSS Light'-veringsysteem en oprolbare flap 

voor de ultieme bescherming van je laptop. Groot hoofdcompartiment. Speciale 

vakken voor zowel de iPad als de iPad mini. In het speciale telefoonvak aan de 

voorkant past zelfs de iPhone 5 en de Galaxy S3. Duurzame, waterdichte en 

schuurbestendige bodem. Verstelbare schouder- en borstband. Hangpunten van 

Hypalon aan de zĳkant en schouderband, speciaal voor karabĳnhaken. Gevoerd 

achterpaneel met hoogwaardige luchtige mesh en luchstroomkanaal.  

Duidelĳk zichtbare voering.

Capaciteit: 22 l, 49,5 x 31,8 x 12,7 cm (l x b x h)

Kleuren: Olive Khaki/Bitters OG112040379 | Black/Curry OG112040378

€ 89,95

COMMUTER
rugzak

In het speciale laptopcompartiment met fleecevoering dat van bovenaf open gaat, 

passen de meeste 17" laptops. Gevoerd vak voor een iPad™/tablet/e-reader. 

HUB (Hybrid Unibody Backpanel) voor ultiem comfort. Extra schuimvulling op de 

schouderband zorgt voor een optimaal draagcomfort. Verstelbare, ergonomische 

hybride schouderconstructie met verstelbare borstband. Bidonvak waarin de bidon 

kan worden vastgezet. Gemakkelĳk bereikbaar en vergrootbaar telefoonvak.

Capaciteit: 22,9 l, 48,3 x 30,5 x 17,8 cm (l x b x h)

Kleuren: Race Day OG111074318 | Black OG11107403 | Blizzard OG111074323

€ 89,95

BANDIT 17
rugzak

Gevoerd laptopcompartiment waarin de meeste 17" laptops passen. Gevoerd vak 

voor een iPad™/tablet/e-reader. Groot hoofdcompartiment voor boeken, mappen 

en ordners. Gevoerd achterpaneel met vochtafvoerende luchtige mesh. Makkelĳk 

toegankelĳk opbergvak aan de voorkant. Bovenvak voor waardevolle spullen met 

ritssluiting en voering.

Capaciteit: 24,5 l, 50,8 x 34,3 x 20,3 cm (l x b x h)

Kleuren: Ombre Tan OG111076325 | Watson OG111076324 |  

Race Day OG111076318

€ 69,95

OPERATIVE 17
rugzak
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Gevoerd laptopcompartiment waarin de meeste 15" laptops passen. Gevoerd 

vak voor een iPad™/tablet/e-reader. Gevoerd achterpaneel met vochtafvoerende 

luchtige mesh. Twee handige bandjes aan de voorkant voor spullen die niet meer 

in de tas passen.

Capaciteit: 24,5 l, 47 x 29,2 x 20,3 cm (l x b x h)

Kleuren: Race Day OG111077318 | Black OG11107703 | Ombre Tan OG111077325

€ 59,95

REBEL 15
rugzak

Gevoerd inwendig laptopcompartiment waarin de meeste 17" laptops passen. 

Gevoerd valk voor een iPad™/tablet/e-reader. Bovenvak voor waardevolle spullen 

met ritssluiting en voering. Groot hoofdcompartiment voor boeken, mappen en 

ordners. Gevoerd achterpaneel met vochtafvoerende luchtige mesh.

Capaciteit: 39,3 l, 49,5 x 34,3 x 17,8 cm (l x b x h)

Kleuren: Blizzard OG111078323 | Black OG11107803 | Cynderfunk OG111078329

€ 49,95

TRIBUNE 17
rugzak

Inwendig laptopcompartiment met fleecevoering waarin de 

meeste 17" laptops passen. In het grote hoofdcompartiment 

passen boeken, mappen en extra ordners. Uitschuifbare handvat 

voor rechts- en linkshandig gebruik. Robuust wielframe met off-

road wieltjes. Beschermende plaat aan de onderkant. Geïsoleerd 

koelvak aan de voorkant. Vakken voor drinken/accessoires aan 

beide zĳkanten. Indelingspaneel met opbergvak dat voorzien is 

van een ritssluiting.

Capaciteit: 32.8 l, 48,3 x 36,8 x 22,9 cm (l x b x h)

Kleuren: Black OG1110410356

€ 109,95

PHANTOM
rugzak met wieltjes

Door veel luchtvaartmaatschappĳen goedgekeurd formaat 

voor handbagage. Hoofdcompartiment met brede LID-

opening. Twee inwendige mesh compartimenten met 

ritssluiting. Inwendige zĳvakken voor accessoires en 

compressiebanden. Mogelĳkheid voor 3" uitbreidingsrits. 

Uitschuifbaar handvat. Robuust frame. Soepel lopende 

wieltjes van urethaan.

Capaciteit: 46 l, 55,9 x 35,6 x 25,4 cm (l x b x h)

Kleuren: Stealth OG10822736

€ 179,95

LAYOVER
reistas

Hoofdcompartiment met brede LID-opening. 

Verdeelsysteem van mesh met ritsvakken die helemaal 

open kunnen. Oversized uitwendig vak met inwendig 

mesh vak voorzien van ritssluiting. Uitschuifbaar handvat. 

Inwendige voering van neopreen. Robuust frame. Sterke 

ritssluitingen en handgrepen voor transport. Soepel 

lopende wieltjes van urethaan.

Capaciteit: 95 l, 73,7 x 40,6 x 33 cm (l x b x h)

Kleuren: Stealth OG10822636

€ 219,95

TERMINAL
reistas
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VERZORG JEZELF, ELKE DAG

Met een paar eenvoudige hulpmiddelen heb je nog meer baat bĳ je sportieve activiteiten. Massages en speciale crèmes zĳn tegenwoordig niet meer alleen 

voorbehouden aan topsporters, maar beschikbaar voor iedereen die aan sport doet om in vorm te blĳven. De producten van de Elite Ozone lĳn bevatten de 

meest hoogwaardige natuurlĳke stoffen, waardoor je als sporter nog meer geniet van het mentale en fysieke welzĳn dat alleen sportieve activiteiten je kunnen 

brengen. Geschikt voor alle sportdisciplines en ontwikkeld voor zowel mannen als vrouwen.

ELITE OZONE 
VERZORGINGSPRODUCTEN
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Antibacterieel effect draagt bĳ aan het 

herstel van de huid en voorkomt het 

ontstaan van pĳnlĳke plekken. Ook 

geschikt voor preventief gebruik. Ideaal 

om een rode huid, en schuurplekken 

na het sporten te verzachten. Tube van 

150 ml

EL0040135

€ 17,95

Zorgt dat de huid beter te masseren 

is. Beperkt het risico op infecties 

na een valpartĳ. Heeft een 

ontstekingsremmende, herstellende 

en zuurstofverrĳkende werking dankzĳ 

de toevoeging van aloë en ozoniden. 

Verstuiver van 200 ml.

EL0040134

€ 14,95

Antibacterieel effect draagt bĳ aan het 

herstel van de huid en voorkomt het 

ontstaan van pĳnlĳke plekken. Geeft een 

fris gevoel dankzĳ de toevoeging van 

menthol. Ook geschikt voor preventief 

gebruik. Ideaal om een rode huid, 

schuurplekken en stĳfheid na het sporten 

te verzachten. Pot van 150 ml.

EL0040144

€ 17,95

Bereidt spieren voor op fysieke activiteit 

door de bloedsomloop te verbeteren. 

Voorziet de spieren van zuurstof dankzĳ 

de toevoeging van ozoniden. Wordt 

direct op de huid aangebracht totdat 

de olie is ingetrokken. Geeft een warm 

gevoel zonder te branden. Flacon 150 ml. 

EL0040141

€ 14,95

 BESCHERMENDE CRÈME 
VOOR ZEEMGEBRUIK 

ONTHARINGSMOUSSEBESCHERMENDE CRÈME 
VOOR DUURSPORT

OPWARMOLIE

De ozoniden in dit product hebben een zuurstofverrĳkend 

effect en stimuleren de bloedsomloop. Bevordert herstel 

na inspanningen. Rĳk aan essentiële oliën. Helpt spieren te 

ontspannen en stoffen af te voeren. Tube van 150 ml.

EL0040139

€ 18,95

VERZORGENDE CRÈME

Bereidt spieren voor op fysieke activiteit door de 

bloedsomloop te verbeteren. Voorziet de spieren van 

zuurstof dankzĳ de toevoeging van ozoniden. Wordt direct 

op de huid aangebracht totdat de emulsie is ingetrokken, 

geeft een warm gevoel zonder te branden. Tube van 150 

ml.

EL0040142

€ 16,95

WATERBESTENDIGE OPWARMEMULSIE

Eén product dat je kunt gebruiken als revitaliserende 

shampoo en verfrissende douchegel. Heilzame 

eigenschappen worden geactiveerd en versterkt door de 

toevoeging van ozoniden. Tube van 250 ml.

EL0040140

€ 9,50

ENERGIEDOUCHEGEL

Combineert de eigenschappen van ozoniden met een 

intensief warmte-effect. Vooral ideaal bĳ koud weer en 

ongunstige omstandigheden in de winter, zoals regen, 

wind en mist. Tube van 150 ml.

EL0040137

€ 16,95

INTENSIEVE OPWARMGEL

Rĳk aan verfrissende en actieve ingrediënten, zorgt voor 

extra zuurstof. Verhoogt het zuurstofgehalte van het 

weefsel. Flacon 150 ml.

EL0040128

€ 14,95

VERFRISSENDE OLIE

Bĳzonder rĳk aan ozoniden en essentiële oliën. Zorgt dat 

spieren extra zuurstof krĳgen. Verhoogt het zuurstofgehalte 

van het weefsel. Flacon 150 ml.

EL0040138

€ 23,95

ENERGIEOLIE
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Maak kennis met de Mio Cyclo™ serie en ervaar het beste wat er te krĳgen is op het gebied van fietsnavigatie! De Mio Cyclo™ 505 is een lichtgewicht, 

gebruiksvriendelĳk fietsnavigatieapparaat met stĳlvol flatscreen en WiFi aan boord. De fiets- en wegenkaarten zĳn al geïnstalleerd, zodat je meteen van start 

kunt. Dankzĳ de geïntegreerde WiFi-sensor hoef je niet langer handmatig verbinding te maken met je computer. Je drukt simpelweg op de knop WIFI sync en 

al je MioShare™ tracks staan klaar op het apparaat. Of je kiest voor de Mio Cyclo™ 310, het gebruiksvriendelĳke fietsnavigatieapparaat voor iedereen die van 

fietsen houdt en graag zĳn prestaties wil bĳhouden.

MIO FIETSNAVIGATIE

DE BESTE ERVARING OP HET GEBIED VAN FIETSNAVIGATIE



BLUETOOTH ®READY

Bluetooth® 4.0 geïntegreerd - op dit moment nog niet geactiveerd. In toekomstige 

software-releases zullen extra functies worden toegevoegd.

TRAININGSPROGRAMMA'S

Daag jezelf uit met trainingen voor binnen en buiten

GEÏNTEGREERDE ANT+ SENSOR

Geschikt voor vermogensmeter, draadloze hartslagmeter en wiel- en 

cadanssensor

  CYCLO™ 505 HC: draadloze hartslagmeter en wiel- en 

cadanssensor zĳn inbegrepen

De belangrijkste kenmerken

SLANK EN LICHT ONTWERP

Anti-reflecterend flatscreen dat ook in zonlicht goed leesbaar is

EENVOUDIGE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE NAVIGATIE

Grote bedieningsknoppen op het scherm en eenvoudige menustructuur

FIETS- EN WEGENKAARTEN AL GEÏNSTALLEERD

Meteen gebruiksklaar

SURPRISE ME™ FUNCTIE

Selecteer je tĳd, afstand of bestemming en de Mio Cyclo™ laat je drie verrassende 

routes zien waaruit je kunt kiezen

WIFI INGESCHAKELD

Bespaar tĳd en moeite. Verbinding met een computer is niet nodig: je synchroniseert 

je routes heel eenvoudig via WiFi
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Het lichtgewicht, gebruiksvriendelĳke fietsnavigatieapparaat met stĳlvol flatscreen en WiFi aan boord. Met de Mio Cyclo™ 505 kun je vlot van A 

naar B navigeren of je eigen favoriete routes volgen. De Cyclo™ 505 kan je ook drie verrassende fietsroutes laten zien op basis van de tĳd, afstand 

of bestemming die je hebt ingevoerd (Surprise Me™ functie). Plat, anti-reflecterend 3" touchscreen en lichtgewicht ontwerp. Met de MioShare™ 

desktoptoepassing kun je je gegevens opslaan en je routegeschiedenis beheren. Dankzĳ de geïntegreerde WiFi in de Mio Cyclo™ 505 kun je verbinding 

maken met MioShare™ zonder je computer te hoeven inschakelen. De Mio Cyclo™ 505 is volledig uitgerust voor de prestatiegerichte wielrenner en 

mountainbiker. Het apparaat meet niet alleen alles wat je wilt weten over je prestaties, maar biedt ook trainingsprogramma's - voor buiten maar ook 

voor binnen wanneer de weersomstandigheden slecht zĳn. Dankzĳ de ingebouwde ANT+™ sensor kun je het apparaat eenvoudig aansluiten op een 

draadloze hartslagmeter, wiel- en cadanssensor of vermogensmeter.

Schermformaat: 3". Afmetingen: 103 x 61 x 18,9 mm (h x b x d). Gewicht: 129 g. Batterĳduur: tot 12 uur. Waterbestendig (IPX7).

Modellen: Cyclo™ 505/West-Europa MIO542002752258 | Cyclo™ 505 HC/West-Europa MIO542002752252 (incl. draadloze hartslagmeter en wiel- en 

cadanssensor)

€ 419,99  | € 469,99

CYCLO™ 505
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Slank en licht ontwerp; anti-reflecterend flatscreen dat ook in zonlicht goed leesbaar 

is. Eenvoudige en gebruiksvriendelĳke navigatie: grote bedieningsknoppen op het 

scherm en overzichtelĳke menustructuur. Fiets- en wegenkaarten al geïnstalleerd: 

meteen gebruiksklaar. Surprise Me™ functie: selecteer je tĳd, afstand of 

bestemming en de Mio Cyclo™ laat je drie verrassende routes zien waaruit je kunt 

kiezen. Stapsgewĳze instructies: duidelĳke begeleiding met een geluidssignaal voor 

elke instructie. Trainingsprogramma's: daag jezelf uit met trainingen voor binnen 

en buiten. Geïntegreerde ANT+ sensor: eenvoudig aan te sluiten op draadloze 

hartslagmeter en wiel- en cadanssensor. Shake & Share: beweeg je Cyclo™ 315 op 

en neer en deel je geselecteerde track met andere gebruikers van de Cyclo™ 505, 

Cyclo™ 315 of Cyclo™ 305. Schermformaat: 3". Afmetingen: 103 x 61 x 18,9 mm (h 

x b x d). Gewicht: 129 g. Batterĳduur: tot 12 uur. Waterbestendig (IPX7).

Modellen: Cyclo™ 315 HC West-Europa MIO5262N4290073 | Cyclo™ 315 

HC West-Europa (incl. draadloze hartslagmeter en wiel- en cadanssensor) 

MIO5262N4290065

 € 329,99 | € 379,99

Slank en licht ontwerp; anti-reflecterend flatscreen dat ook in zonlicht goed 

leesbaar is. Eenvoudige en gebruiksvriendelĳke navigatie: grote bedieningsknoppen 

op het scherm en overzichtelĳke menustructuur. Fiets- en wegenkaarten al 

geïnstalleerd: meteen gebruiksklaar. Surprise Me™ functie: selecteer je tĳd, afstand 

of bestemming en de Mio Cyclo™ laat je drie verrassende routes zien waaruit je 

kunt kiezen. Stapsgewĳze instructies: duidelĳke begeleiding met een geluidssignaal 

voor elke instructie. Schermformaat: 3". Afmetingen: 103 x 61 x 18,9 mm (h x b x d). 

Gewicht: 129 g. Batterĳduur: tot 12 uur. Waterbestendig (IPX7).

Modellen: 310 Benelux MIO5262N4290043

€ 279,99

CYCLO™315 CYCLO™ 310

Berg je Mio Cyclo™ apparaat veilig op in de bĳpassende 

meeneemhoes.

MIO542002752143

€ 14,99

CYCLO™  TASJE

De fietsmontageset bevat twee soorten rubber pads, 

waarmee je de houder stevig op je fiets kunt monteren.

MIO542002752158

€ 17,99

STUURHOUDERPAKKET

De fietsmontageset bevat twee soorten rubber pads, 

waarmee je de houder stevig op je fiets kunt monteren, 

inclusief het Cyclo™ tasje voor je Mio apparaat.

MIO542002752157

€ 28,99

STUURHOUDERPAKKER MET CYCLO™ TASJE
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BELEEF JE MOOISTE ERVARING, ZO VAAK JE WILT

Leg je snelheid vast op video! Met de actiecamera's van Rollei gaat dat heel gemakkelĳk, in HD- of full HD-kwaliteit! De producten van Rollei worden 

vervaardigd met de meest geavanceerde productietechnieken en hoogwaardige onderdelen. Met de duurzame en gebruiksvriendelĳke camera's van Rollei 

ben je verzekerd van jarenlang onbelemmerd filmplezier.

ROLLEI 
ACTIECAMERA'S
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14 megapixels CMOS-sensor. Met de nieuwste Ambarella multicore-processor! 

Geavanceerde technologie voor opnemen en realtime afspelen met maximaal 60 fps. 

Met synchro-shot-functie! Neem foto's met de afstandsbediening, terwĳl je full HD-

videoclips (1080p) opneemt! Digitale beeldstabilisatie, levendige kleuren. Geïntegreerde 

ruisonderdrukking voor uitstekende geluidskwaliteit; externe microfooningang; rĳke kleuren! 

De 7x meerlaags gecoate glazen lenzen hebben een lichtdoorlatendheid van meer dan 99%; 

10x digitale zoom nu ook in full HD-beeldresolutie.

Inclusief: 5S camcorder, afneembaar scherm, beschermhuis voor onder water, draadloze 

afstandsbediening, oplaadbare lithium-ion batterĳ, camcorderbevestiging, schroefbevestiging, 

set hoofdriempjes, 1 rechte zelfklevende pad, 1 ronde zelfklevende pad, EU-lader, AV-kabel, 

USB-kabel, grote en kleine hoes, handriem, steun voor fietsframe of -vork (Ø 32–55 mm), 

steun voor fietsframe of -vork (Ø 17–32 mm), reservebatterĳ, 8 GB micro SD-kaart, cd en 

handleiding.

De meeste accessoires zĳn ook apart verkrĳgbaar.

RO40239

€ 299,99

5S BIKE EDITION ACTIECAMERA

14 megapixels WiFi actiecamcorder met full HD-videoresolutie 1080p (1920x1080p/30 fps). 

Liefhebbers van avontuur kunnen de Rollei Actioncam 5S WiFi met een app gebruiken via 

smartphone of tablet. Dankzĳ geïntegreerd WiFi (40 meter bereik) en bĳbehorende app 

(voor iOS en Android) kun je video's snel en eenvoudig bekĳken en delen. Via het externe 

TFT-scherm kun je live je opgenomen beelden checken. De 175-graden groothoeklens 

brengt je actie altĳd haarscherp in beeld. De full HD-resolutie (1080p) verzekert je van een 

adembenemend resultaat in topkwaliteit. De framerate is te vergroten tot 60 fps (1080i) voor 

kristalheldere slow-motionbeelden. Met de time-lapsefunctie kun je met intervallen van 0,5 tot 

30 seconden werken, die zelfs zĳn in te stellen op oneindige loops: een heel nieuwe kĳk op 

video-opnames! Beschermhoes voor onder water met verwisselbare achterkant.

Inclusief: afneembare WiFi-transmitter DW-10, afneembaar scherm, beschermhuis voor onder 

water, draadloze afstandsbediening, oplaadbare lithium-ion batterĳ, camcorderbevestiging, 

schroefbevestiging, set riempjes, 2 rechte zelfklevende pads, twee ronde zelfklevende pads, 

AV-kabel, USB-kabel, grote en kleine hoes, handriem, steun voor fietsframe of -vork  

(Ø 32–55 mm), steun voor fietsframe of -vork (Ø 17–32 mm), reservebatterĳ, 8 GB  

micro SD-kaart, cd en handleiding.

De meeste accessoires zĳn ook apart verkrĳgbaar. 

RO40246

€ 349,99

5S WIFI BIKE EDITION ACTIECAMERA

GA VOOR ALLE ACCESSOIRES NAAR DE DICHTSTBĲZĲNDE ROLLEI LEVERANCIER.
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NU KUN JE DAG EN NACHT OP PAD

Light & Motion biedt verlichtingssystemen voor alle fietsers, van de beste 24-uurs endurance-racers ter wereld die veel waarde hechten aan een perfect 

straalpatroon en een licht ontwerp, tot dagelĳkse forenzen die minder bang hoeven te zĳn voor het verkeer, omdat ze een zichtbaarheid van 360 graden 

hebben met onze gepatenteerde verlichtingssystemen. Light & Motion maakt al twintig jaar lang de lichtste en helderste verlichting voor op de fiets.

VERLICHTING VAN  
LIGHT & MOTION



De ultieme fietsverlichting voor fanatieke fietsers.

Een perfect vloeiend en efficiënt straalpatroon. Net zo 

helder als de koplampen van een gemiddelde auto. In de 

racemodus werkt de lamp 2 uur in de hoge stand en  

4 uur in de lage stand. Ultralicht systeem kan op de helm 

of op het stuur worden bevestigd. Dynamisch thermisch 

beheersysteem. Pulserende modus voor overdag.

Bevestiging: helm en stuur. Gebruiksduur hoog/laag: 

2:30/8:00 uur. Uitvoer hoog: 1500 lumen. Gewicht: 343 g. 

Oplaadtĳd: 2:30 uur.

Kleur: Quartz LM8560492A

€ 399,95

SECA 1500

De ultieme fietsverlichting voor fanatieke fietsers.

Een perfect vloeiend en efficiënt straalpatroon. Net zo 

helder als de koplampen van een gemiddelde auto. In de 

racemodus werkt de lamp 2 uur in de hoge stand en  

4 uur in de lage stand. Ultralicht systeem kan op de helm 

of op het stuur worden bevestigd. Dynamisch thermisch 

beheersysteem. Pulserende modus voor overdag.

Bevestiging: helm en stuur. Gebruiksduur hoog/laag: 

1:30/6:00 uur. Uitvoer hoog: 1200 lumen. Gewicht: 230 g. 

Oplaadtĳd: 2:30 uur.

Kleur: Crimson LM8560493A

€ 399,95

SECA 1200 SPORT

De ultieme alles-in-één-verlichting voor op je stuur die in de 

palm van je hand past. In de racemodus werkt de lamp  

2 uur in de hoge stand en 4 uur in de lage stand. Waterdicht 

ontwerp tot 1 m. Snelle en eenvoudige montage, geen 

gereedschap nodig. Extra breed straalpatroon (3 LED's op 

een rĳ). Indicator voor batterĳvermogen en -status. Ultralicht 

alles-in-één-ontwerp. Schakel de zĳverlichting in/uit (180° 

zichtbaarheid). Oplaadbaar via Micro-USB.

Bevestiging: stuur. Gebruiksduur hoog/laag: 1:30/6:00 uur. 

Uitvoer hoog: 1200 lumen. Gewicht: 216 g.  

Oplaadtĳd: 4/8/14 uur.

Kleur: Coal LM8560454A

€ 299,95

TAZ 1200
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Seca 2000 De ultieme fietsverlichting voor fanatieke fietsers

De ultieme fietsverlichting voor fanatieke fietsers. Een perfect vloeiend en efficiënt 

straalpatroon. Net zo helder als de koplampen van een gemiddelde auto. In de 

racemodus werkt de lamp 2 uur in de hoge stand en 4 uur in de lage stand. 

Ultralicht systeem kan op de helm of op het stuur worden bevestigd.  

Dynamisch thermisch beheersysteem. Pulserende modus voor overdag.

Bevestiging: helm en stuur. Gebruiksduur hoog/laag: 1:30/6:00 uur.  

Uitvoer hoog: 2000 lumen. Gewicht: 343 g. Oplaadtĳd: 2:30 uur.

Kleur: Titanium LM8560491A

€ 499,95

De ultieme fietsverlichting voor fanatieke fietsers.

Een perfect vloeiend en efficiënt straalpatroon. Net zo helder als de koplampen van 

een gemiddelde auto. In de racemodus werkt de lamp 2 uur in de hoge stand en 

4 uur in de lage stand. Ultralicht systeem kan op de helm of op het stuur worden 

bevestigd. Dynamisch thermisch beheersysteem. Pulserende modus voor overdag.

Bevestiging: helm en stuur. Gebruiksduur hoog/laag: 2:30/10:00 uur.  

Uitvoer hoog: 2000 lumen. Gewicht: 495 g. Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Titanium LM8560490A

€ 569,95

SECA 2000 RACE SECA 2000 ENDURO
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palm van je hand past. In de racemodus werkt de lamp  

2 uur in de hoge stand en 4 uur in de lage stand. Waterdicht 

ontwerp tot 1 m. Snelle en eenvoudige montage, geen 

gereedschap nodig. Extra breed straalpatroon (3 LED's op 

een rĳ). Indicator voor batterĳvermogen en -status. Ultralicht 

alles-in-één-ontwerp. Schakel de zĳverlichting in/uit (180° 

zichtbaarheid). Oplaadbaar via Micro-USB.

Bevestiging: stuur. Gebruiksduur hoog/laag: 1:40/6:00 uur. 

Uitvoer hoog: 1000 lumen. Gewicht: 216 g.  

Oplaadtĳd: 3:30/7/13 uur.

Kleur: Sterling LM8560498A

€ 249,95

TAZ 1000

De krachtige, gerichte straal en het compacte formaat 

maken van de Stella een veelzĳdig licht voor elke rĳstĳl. 

Bewerkte reflector voor een optimaal straalpatroon. 

Ultralicht systeem. Snelle en eenvoudige montage op 

stuur/helm, geen gereedschap nodig. Gereguleerde 

uitvoer. Efficiënte oplaadbare Li-ion-batterĳ.

Montage: stuur en helm. Gebruiksduur hoog/laag: 

2:45/12:00 uur. Uitvoer hoog: 500 lumen. Gewicht: 230 g. 

Oplaadtĳd: 2,45 uur.

Kleur: Sapphire Blue LM8560495A/LM8560497A  

(sport 500)

€ 199,95 / € 229,95

STELLA 500/500 SPORT

De meest innovatieve en veelzĳdige verlichting

die momenteel verkrĳgbaar is. Brandt meer dan 150 uur 

in de kampeer-/leesmodus (7 lumen). Rode zĳverlichting 

(180° zichtbaarheid). Modulair ontwerp. Indicator voor 

batterĳstatus. Echte gereguleerde uitvoer.  

Oplaadbaar via Micro-USB.

Montage: hoofdband, helm, fiets. Gebruiksduur hoog/laag: 

2:30/20 uur. Uitvoer hoog: 250 lumen. Gewicht: 149 g. 

Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Bronze  LM8560465A

€ 149,95

SOLITE 250

De meest innovatieve en veelzĳdige verlichting

die momenteel verkrĳgbaar is. Brandt meer dan 150 uur 

in de kampeer-/leesmodus (7 lumen). Rode zĳverlichting 

(180° zichtbaarheid). Modulair ontwerp. Indicator voor 

batterĳstatus. Echte gereguleerde uitvoer.  

Oplaadbaar via Micro-USB.

Montage: hoofdband, helm, fiets. Gebruiksduur hoog/laag: 

2:30/20 uur. Uitvoer hoog: 250 lumen. Gewicht: 149 g. 

Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Frost LM8560472A

€ 99,95

SOLITE 100

De lichtste, helderste en meest compacte verlichting in 

zĳn klasse. Tor 49% lichter dan de concurrentie. Meest 

compacte verlichting in deze categorie. Bandje voor snelle 

montage zonder gereedschap. Zĳverlichting voor 180° 

zichtbaarheid. Nauwkeurige indicator met 4 niveaus voor 

de batterĳstatus. Uitstekende stuur- en helmverlichting.  

De 700 heeft een verbeterde reflector.

Montage: stuur en helm. Gebruiksduur hoog/laag:  

1:30/6 uur. Uitvoer hoog: 700 lumen. Gewicht: 112 g. 

Oplaadtĳd: 6 uur.

Kleur: Bronze LM8560499A

€ 149,95

URBAN 700

De lichtste, helderste en meest compacte verlichting in 

zĳn klasse. Tor 49% lichter dan de concurrentie. Meest 

compacte verlichting in deze categorie. Bandje voor snelle 

montage zonder gereedschap. Zĳverlichting voor 180° 

zichtbaarheid. Nauwkeurige indicator met 4 niveaus voor 

de batterĳstatus. Uitstekende stuur- en helmverlichting.

Montage: stuur en helm. Gebruiksduur hoog/laag:  

1:30/6 uur. Uitvoer hoog: 550 lumen. Gewicht: 112 g. 

Oplaadtĳd: 6 uur.

Kleur: Galaxy Grey LM8560473A

€ 129,95

URBAN 550
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zĳn klasse. Tor 49% lichter dan de concurrentie. Meest 

compacte verlichting in deze categorie. Bandje voor snelle 

montage zonder gereedschap. Zĳverlichting voor 180° 

zichtbaarheid. Nauwkeurige indicator met 4 niveaus voor 

de batterĳstatus. Uitstekende stuur- en helmverlichting.

Montage: stuur en helm. Gebruiksduur hoog/laag:  

1:30/6 uur. Uitvoer hoog: 400 lumen. Gewicht: 112 g. 

Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Sunset LM8560457A

€ 99,95

URBAN 400

De lichtste, helderste en meest compacte verlichting in 

zĳn klasse. Tor 49% lichter dan de concurrentie. Meest 

compacte verlichting in deze categorie. Bandje voor snelle 

montage zonder gereedschap. Zĳverlichting voor 180° 

zichtbaarheid. Nauwkeurige indicator met 4 niveaus voor 

de batterĳstatus. Uitstekende stuur- en helmverlichting.

Montage: stuur en helm. Gebruiksduur hoog/laag:  

2:30/8 uur. Uitvoer hoog: 200 lumen. Gewicht: 112 g. 

Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Sterling LM8560470A

€ 79,95

URBAN 200

Een bekroond verlichtingssysteem dat speciaal is 

ontwikkeld voor fietshelmen; zorgt voor een maximale 

effectieve zichtbaarheid op de weg. Gepatenteerd Vis 

360-ontwerp. Eenvoudig opklikbaar systeem, geen 

gereedschap nodig. 250 lumen. Ultralicht ontwerp. 

Indicator voor batterĳvermogen en -status. Aan/-

uitschakelaar voor achterlicht. Oplaadbaar via Micro-USB.

Bevestiging: helm. Gebruiksduur hoog/knipperend:  

3/16 uur. Uitvoer hoog: 250 lumen. Gewicht: 130 g. 

Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Bronze LM8560459A

€ 189,95

VIS 360+

Het effectiefste achterlicht op de markt. 180° 

zichtbaarheid. Oplaadbaar via Micro-USB. Ultralicht 

ontwerp. Indicator voor batterĳstatus. Eenvoudige 

bevestiging, geen gereedschap nodig (makkelĳk aan/uit). 

Gebruiksduur van meer dan 20 uur.

Montage: zadelpen, tas, bagagedrager. Gebruiksduur 

pulserend hoog/laag: 6/12 uur. Uitvoer hoog: 50 lumen. 

Gewicht: 102 g. Oplaadtĳd: 5 uur.

Kleur: Quartz LM8560461A

€ 99,95

VIS 180

Het effectiefste achterlicht op de markt. 180° 

zichtbaarheid. Oplaadbaar via Micro-USB.  

Ultralicht ontwerp. Eenvoudige bevestiging, geen 

gereedschap nodig (makkelĳk aan/uit).  

Gebruiksduur van meer dan 20 uur.

Montage: zadelpen, tas, bagagedrager. Gebruiksduur 

pulserend hoog/laag: 6/12 uur. Uitvoer hoog: 25 lumen. 

Gewicht: 61 g. Oplaadtĳd: 2:30 uur.

Kleur: Micro LM8560462A

€ 49,95

VIS 180 MICRO

URBAN 700 + VIS 180

Kleuren: Bronze/Bronze LM8560501A

€ 239,95

URBAN 550 + VIS 180 MICRO

Kleuren: Galaxy Grey LM8560463A

€ 169,95

URBAN 200 + VIS 180 MICRO

Kleuren: Ruby LM8560464A

€ 119,95

COMBO'S

URBAN 700 + VIS 180

URBAN 550 + VIS 180 MICRO

URBAN 200 + VIS 180 MICRO
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VEILIG EN PROBLEEMLOOS FIETSEN

AIM maakt een breed scala fietsproducten die ontwikkeld zĳn voor mensen die erg kunnen genieten van veilig en probleemloos fietsen, of het nu voor 

hun plezier of werk is. De producten van AIM volgen de nieuwste trends op het gebied van ontwerp, comfort en ergonomie en zĳn grondig getest om aan 

de strengste eisen te voldoen. Naast dit alles biedt AIM Bike Parts een geweldige prĳs-kwaliteitverhouding: daarom geen excuses meer. AIM voor écht 

fietsplezier! In deze Bikegear laten we een kleine selectie van het brede assortiment van AIM zien.

AIM FIETSACCESSOIRES
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USB oplaadbaar achterlicht. Inclusief USB kabel. 

Tot 50 meter zichtbaarheid. Werkingsduur 6 uur constant, 12 uur flash.

AI01037

€ 16,95

USB RECHARGABLE ACHTERLICHT

Standaard 5-led koplamp. Verstelbare houder. Inclusief 3x AAA batterĳ. 

AI01033

€ 6,95

BASIC KOPLAMP

 Tot 50 meter zichtbaarheid. 

Werkingsduur 60 uur constant, 180 uur flash.

AI01038

€ 5,95

0.5W ACHTERLICHT

5-led koplamp en 3-led achterlicht. Verstelbare houder. 3x AAA-batterĳ voor. Line 

technology lens. 2x AAA-batterĳ achter. 

AI01034

€ 13,95

BASIC VERLICHTINGSSET

USB oplaadbaar achterlicht. Inclusief USB kabel. 

Tot 200 meter zichtbaarheid. Werkingsduur 15 uur constant, 30 uur flash.

AI01041

€ 24,95

USB HIGH POWER KOPLAMP

Wĳde lens technologie. Tot 50 meter zichtbaarheid. 

Werkingsduur 60 uur constant, 180 uur flash.

 AI01039

€ 4,95

BASIC ACHTERLICHT

Waterdicht. Tot 80 meter zichtbaarheid. 

Werkingsduur 12 uur constant, 36 uur flash.

AI01040

€ 7,95

3-LED KOPLAMP

USB oplaadbare koplamp. Inclusief USB kabel. Volledig opgeladen in 2.5 uur. 

Werkingsduur 6 uur. Model met heldere lens.

AI01036

€ 14,95

USB KOPLAMP
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Breed toerzadel. Duurzaam anti-slip zadeldek. 

Middeldikke schuimvulling met hoge dichtheid. 200 mm 

breed.

AI04043

€ 23,95

TOURING WIDE ZADEL

Vloerpomp met stalen nippel. Stabiele plastic voet. Multi 

ventiel kop. Inclusief pomp-adapters.

Kleuren: Zwart AI02013 | Rood AI02014

€ 23,95

EXPORT PLUS VLOERPOMP LUCHTSLANG

Toerzadel. Duurzaam anti-slip zadeldek. Middeldikke 

schuimvulling met hoge dichtheid. 177 mm breed.

AI04044

€ 23,95

TOURING ZADEL

Breed toerzadel met gel. Duurzaam anti-slip zadeldek. 

Middeldikke gelvulling voor extra comfort. 200 mm breed.

AI04045

€ 33,95

TOURING GEL WIDE ZADEL

Extra sportief zadel. Duurzaam anti-slip zadeldek. 

Rĳhouding: sportief. Dunne schuimvulling met hoge 

dichtheid. 165 mm breed.

AI04041

€ 23,95

SPORTIVE PLUS ZADEL

Sportief zadel. Duurzaam anti-slip zadeldek. Rĳhouding: 

sportief. Dunne schuimvulling met hoge dichtheid. 146 mm 

breed.

AI04040

€ 23,95

SPORTIVE ZADEL

2.2x1200 mm. Universeel en breed inzetbaar combinatie slot. 900 mm kabel. 

Staalkabel met zachte coating. 3-digit slot.

AI03016

€ 9,95

COMPACT SLOT COMBI

Voor montage aan de achtervork. Geschikt voor extra zware frames. 

AI06009

€ 18,95

DIRT STANDAARD

Staalkabel met plastic coating.  Maat: 10x1800 mm / 12x1500 mm. Met houder.

Modellen: S10 AI03012 | S12 AI03013

€ 8,95

S10/S12 KABELSLOT

Spiraal kabelslot met solide combinatiesluiting. Zeer eenvoudig in te stellen. Mat 

rubberized behuizing. Maat: 10x1500 mm/12x1500 mm.

AI03002

€ 8,95

C10 COMBINATIESLOT

F
IE
T
S
A
C
C
E
S
S
O
IR
E
S

BG/ 254



Voorbevestigde duurzame RVS montagedelen voor 

eenvoudige montage. 45 mm breedte.

AI19003

€ 37,95

TREKKING SPATBORDSET

Sportief kunststof pedaal met aluminium kooi en reflectie. 

9/ 16”.

AI05019

€ 16,95

TREKKING PEDAAL

MTB spatbord voor. Materiaal dat bestand is tegen elk 

weertype. 70 mm breed. Gemakkelĳk los en vast te maken 

bevestigingssteun.

AI19010

€ 11,95

MTB SPATBORD VOOR

Toerzadel met gel. Duurzaam anti-slip zadeldek. 

Rĳhouding: toeren. Middeldikke gelvulling voor extra 

comfort. 177 mm breed.

AI04046

€ 33,95

TOURING GEL ZADEL

5 in 1 set: zadeltas, minitool, bandenlichters, minipump en 

een reparatieset.

AI08020

€ 37,95

COMBIPACK

Sportieve handvatten met geïntegreerd bar-end. Dubbele 

borgring voor solide bevestiging. Comfortabele voering 

met dubbele dichtheid. 138 mm breed.

AI08837

€ 26,95

SPORTIVE GRIP

Zadel en handvat in rode kleur. Combineer kleuren met je 

fiets. Reflecterend logo op zadel. Opstaande randen aan 

de handvatten voor extra veiligheid.

Kleuren: Rood AI04033 | Geel AI04034 | Blauw AI04035

€ 21,95

JUNIOR ZADEL/HANDVAT COMBINATIE

Meerdere bevestigingsmogelĳkheden. Basis spatbordset 

28” of 26”. 50 mm breedte. Verstevigd kunstof.

Modellen: 28” AI19007 | 26” AI19008

€ 15,95

BASIC SPATBORDSET 28"/26"

Ergonomisch handvat. Dubbele sluiting voor solide 

bevestiging. Comfortabele voering met dubbele dichtheid. 

140 mm breed.

AI08838

€ 21,95

ERGO GRIP

Voorbevestigde duurzame RVS montagedelen voor 

eenvoudige montage. Met rubber verstevigde montage. 

35 mm breedte.

AI19004

€ 41,95

RACEFIETS SPATBORDSET

Materiaal dat bestand is tegen elk weertype. 90 mm breed. 

Flexibele zadelpensteun met ‘anti-slip’ voering. Verstelbaar 

bereik. Geschikt voor zadelpennen tot 31,6 mm.

AI19011

€ 20,95

MTB SPATBORD ACHTER

Aluminium pedaal met antislip oppervlak en reflectie. 9/16”.

AI05012

€ 21,95

COMFORT PEDAAL
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GEEF JE FIETS KARAKTER

Basil geeft elke fiets een eigen karakter. Bloemenpracht, minimalistisch design, uitbundig of ingetogen, zacht en vrouwelĳk of juist stoer en robuust. Basil 

maakt trendy en functionele fietstassen, fietsmanden en bĳpassende accessoires met oog voor detail en respect voor natuur en mens. Jouw fiets, jouw stĳl.

BASIL 
FIETSTASSEN EN -MANDEN



Trendy dubbele fietstas. Kunstleren details. Waterafstotend 

polyester. Aansnoerkoord. Groot voorvak met rits. 

Zĳvakken. Twee banden voor LED/snelbinders/kinderzitje/

veerklem. Dubbele reflectie op alle zĳden. Ook verkrĳgbaar 

voor kinderen. Inhoud: 35 L, 20 L (kinderen)

Kleuren: Scarlet Red BAS17518/BAS17570 (kinderen) | 

Diva Blue BAS17521 | Gardenia White BAS17515

20 L € 29,95 | 35 L € 59,95

BLOOM DOUBLE BAG

Schoudertas van waterafstotend polyester. Kunstleren 

details. Binnenvakken. Voorvak. Ritssluiting. Hengsels. 

Afneembare schouderriem. Binnenvoering. Hook On-

system. Reflectiestrepen. Ook verkrĳgbaar voor kinderen. 

Inhoud: 18 L, 11 L (kinderen)

Kleuren: Gardenia White BAS17516 | Scarlet Red 

BAS17519/BAS17569 (kinderen) | Diva Blue BAS17522

11 L € 28,95 | 18 L € 42,95

BLOOM CARRY-ALL BAG

Shopper van waterafstotend polyester. Kunstleren details. 

Ritssluiting. Buitenvakken. Binnenvak met rits. Hengsels. 

Voorvak. Binnenvoering. Hook On-system in ritsvak. 

Reflectiestrepen. Inhoud: 20 L

Kleuren: Diva Blue BAS17520 | Gardenia White BAS17514 

| Scarlet Red BAS17517

€ 42,95

BLOOM SHOPPER

Schouder- en fietstas van waterafstotend polyester voor kinderen. Kunstleren 

details. Ritssluiting. Hengsels. Binnenvoering. Hook On-system in ritsvak. 

Reflectiestrepen op alle zĳden. Inhoud: 11 L 

Kleuren: Gardenia White BAS17590 | Diva Blue BAS17592

€ 28,95

BLOOM-GIRLS CARRY-ALL BAG 

Dubbele fietstas voor kinderen. Waterafstotend polyester. Dubbele reflectie op alle 

zĳden. Afgestikte uitsparingen voor snelbinders. Inhoud: 20 L 

Kleuren: Diva Blue BAS17593 | Gardenia White BAS17591

€ 29,95

BLOOM-GIRLS DOUBLE BAG 
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Dubbele tas van waterafstotend 

polyester. Binnenvoering. Kliksluiting. 

Bovenzĳde met twee banden voor LED/

snelbinders/kinderzitje/veerklem. Dubbele 

reflectiestrepen op alle zĳden. Inhoud: S-25 

L, M-35 L, XL-52 L

Kleuren: Black BAS17532/3/4 | Blue-M 

BAS17537 | Coral-M BAS17541

25 L € 24,95 | 35 L € 37,95 | 52 L € 24,95

BLOSSOM ROSES DOUBLE BAG

Dubbele tas van waterafstotend 

polyester. Binnenvoering. Kliksluiting. 

Bovenzĳde met twee banden voor 

LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. 

Dubbele reflectiestrepen op alle zĳden. 

Inhoud: 35 L

Kleuren: Grey BAS17528 | Blue 

BAS17530 | Black BAS17526

€ 37,95

BLOSSOM BOTANICA 
DOUBLE BAG

Fietsshopper van waterafstotend 

polyester. Binnenvoering. Hengsels. 

Voorvak met rits. Hook On-system in 

ritsvak. Dubbele reflectiestrepen op 

beide zĳden. Inhoud: 19 L

Kleuren: Blue BAS17535 | Coral 

BAS17539 | Black BAS17531

€ 33,95

BLOSSOM ROSES SHOPPER

Fietsshopper van waterafstotend 

polyester. Binnenvoering. Hengsels. 

Voorvak met rits. Hook On-system in 

ritsvak. Dubbele reflectiestrepen op 

beide zĳden. Inhoud: 19 L

Kleuren: Black BAS17525 | Blue 

BAS17529 | Grey BAS17527

€ 33,95

BLOSSOM BOTANICA 
SHOPPER

Shopper van waterafstotend polyester. Met 

aansnoerkoord. Flap tegen inregenen. Hengsels. Voorvak. 

Binnenvak met rits. Binnenvoering. Hook On-system in 

ritsvak. Reflectie op beide zĳden. Inhoud: 24 L Kleuren: 

Moonstone Grey BAS17584 | Taupe BAS17587

€ 44,95

ELEGANCE SHOPPER

Schouderfietstas van waterafstotend polyester. 

Binnenvakken. Voorvak. Ritssluiting. Hengsels. 

Afneembare schouderriem. Binnenvoering. Hook On-

system. Reflectie op beide zĳden. Inhoud: 17 L Kleuren: 

Moonstone Grey BAS17586 | Taupe BAS17589

€ 42,95

ELEGANCE CARRY-ALL BAG

Dubbele fietstas. Waterafstotend polyester. Met 

aansnoerkoord. Voorvakken. Twee banden voor LED/

snelbinders/kinderzitje/veerklem. Reflectie op alle zĳden. 

Inhoud: 32 L 

Kleuren: Taupe BAS17588 | Moonstone Grey BAS17585

€ 59,95

ELEGANCE DOUBLE BAG
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Trendy dubbele fietstas. Waterafstotend polyester. Groot 

voorvak met rits. Zĳvakken. Bovenzĳde met twee banden 

voor LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. Dubbele 

reflectie op alle zĳden. Inhoud: 35 L

Kleur: Marble Grey BAS17380

€ 58,95

JADA DOUBLE BAG

Shopper, waterafstotend polyester, flessenbanden, 

verstelbare hengsels (te verlengen tot schouderriemen), 

groot voorvak met rits, zĳvakken, binnenvak, reflectie op 

beide zĳden, fietshaken in ritsvak. Inhoud: 19 L

Kleur: Marble Grey BAS17378

€ 42,95

JADA SHOPPER XL

Dubbele fietstas. Waterafstotend gerecycled 

canvas. Binnenvoering. Waterkerende vouwsluiting. 

Klittenbandsluitingen. Twee banden voor LED/snelbinders/

kinderzitje/veerklem. Dubbele reflectie. Inhoud: 42 L 

(gevouwen)/55 L (ongevouwen)

Kleur: Sand Brown BAS17547 | Charcoal/Black 

BAS17544

€ 69,95

URBAN FOLD DOUBLE BAG

Fietstas. Waterafstotend gerecycled canvas. Unieke 

vouwsluiting. Voering. Hengsels. Afneembare 

schouderriem. Binnenvakken. Hook-On-system. Subtiele 

reflectie. 

Inhoud: 20 L (gevouwen)/25 L (ongevouwen)

Kleur: Charcoal/Black BAS17543

€ 54,95

URBAN FOLD CROSS-BODY BAG

Fietstas, waterafstotend gerecycled canvas. Waterkerende 

vouwsluiting. Gevoerd vak voor 15,4’’ laptop. Binnen- en 

buitenvakken. Afneembare schouderriem. Regenhoes. 

Hook On-system. Reflectie. Inhoud: 16 L (gevouwen)/20 L 

(ongevouwen)

Kleur: Charcoal/Black BAS17545

€ 59,95

URBAN FOLD MESSENGER BAG

Dubbele fietstas. Gecoat waterdicht tarpaulin met 

polyester. Klittenbandsluiting. Bovenzĳde met twee 

banden voor LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. 

Dubbele reflectie op alle zĳden. Inhoud: 45 L

Kleuren: Grey/Black BAS17550 | Black/Black BAS17549

€ 49,95

TRANSPORT DOUBLE BAG
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Schouderfietstas. Waterafstotend gerecycled canvas. 

Elegante binnenvoering. Kunstleren details. Buitenvakken. 

Binnenvak met rits. Hengsels. Haken opgeborgen in 

ritsvak. Subtiele reflectie. Inhoud: 17 L

Kleuren: Faded Brown BAS17488 | Faded Blue BAS17486

€ 39,95

ELEMENTS SHOULDER BAG

Schouderfietstas. Waterafstotend, verwassen gerecycled 

canvas. Bloemenprint. Kunstleren details. Buitenvakken. 

Binnenvak met rits. Hengsels. Haken opgeborgen in 

ritsvak. Subtiele reflectie. Inhoud: 17 L

Kleur: Black BAS17475

€ 39,95

KATHARINA SHOULDER BAG

Waterafstotend gerecycled canvas. Elegante 

binnenvoering. Kunstleren details. Hoofdcompartiment 

met aansnoerkoord. Buitenvakken. Bovenzĳde met twee 

banden voor LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. 

Subtiele reflectie. Inhoud: 38 L

Kleuren: Faded Blue BAS17487 | Faded Brown BAS17489

€ 61,95

ELEMENTS DOUBLE BAG

Dubbele tas. Verwassen gerecycled canvas. Met 

bloemenprint. Kunstleren details. Hoofdcompartiment 

met aansnoerkoord. Buitenvakken. Bovenzĳde met twee 

banden voor LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. 

Subtiele reflectie. Inhoud: 38 L

Kleur: Black BAS17476

€ 61,95

KATHARINA DOUBLE BAG

Regenhoes voor de Basil Sport Design Double Bag 

BAS17581. 

Kleur: Red BAS50400 | Blue BAS50401

€ 12,95

SPORT-DESIGN COVER

Stuurtas van hoogwaardig materiaal. Past op alle 

BasEasy-system houders  (niet inbegrepen). Vakken aan 

voor- en binnenzĳde. Klep met waterdichte transparante 

map voor tablet/iPad/iPhone/Galaxy. Schouderriem. 

Regenhoes. Extra reflectie. Inhoud: 8 L 

Kleuren: Black BAS16069 | Grey BAS16070

€ 49,95

SPORT-DESIGN FRONT BAG
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Dubbele designtas. Waterafstotend

materiaal. Aansnoerkoord. 

Binnenvoering. Bovenzĳde met 

twee banden voor LED/snelbinders/

kinderzitje/veerklem. Dubbele 

reflectiestrepen op alle zĳden. 

Inhoud: 45 L

Kleur: Grey Melee BAS17524

€ 59,95

ROUTE DOUBLE BAG

Designshopper. Waterafstotend 

materiaal. Binnenvoering. Afsluitbaar 

met rits. Zacht gestoffeerde hengsels. 

Verstevigd. Hook On-system in ritsvak. 

Dubbele reflectiestrepen op beide zĳden.

Inhoud: 17 L

Kleur: Grey Melee BAS17523

€ 39,95

ROUTE SHOPPER

Dubbele fietstas. Dubbelzĳdig

gecoat tarpaulin. Waterafstotend. 

Kliksluiting. Bovenzĳde met twee

banden voor LED/snelbinders/kinderzitje. 

Zĳflapjes tegen inregenen. Dubbele 

reflectie op alle zĳden.

Inhoud: 40 L

Kleur: Black BAS17358

€ 48,95

BASONYL DOUBLE BAG

Ruime fietsshopper. Waterafstotend 

polyester. Flessenbanden. 

Verstelbare hengsels (te verlengen tot 

schouderriemen). Groot voorvak met rits. 

Zĳvakken. Binnenvak. Reflectie op beide 

zĳden. Fietshaken in ritsvak.

Inhoud: 20 L

Kleur: Black/Anthracite BAS17402

€ 38,95

SHOPPER XL

Dubbele fietstas van waterafstotend polyester. Zeer ruime 

tas. Hoofdcompartiment met aansnoerkoord. Bovenzĳde 

met twee banden voor LED/snelbinders/kinderzitje. 

Dubbele reflectie op alle zĳden. Inhoud: 47 L (XXL),  

52 L (3XL)

Kleur: Black-XXL BAS17395 | Black-3XL BAS17551

XXL € 32,95  | 3XL € 42,95

MARA XXL/3XL DOUBLE BAG

Shopper. Waterafstotend 600D polyester. Bevestiging 

aan zĳkant bagagedrager met kunststof haken. Dubbele 

reflectiestrepen op voor- en achterzĳde. Zĳvak. Inhoud: 

17 L

Kleur: Black BAS17017

€ 30,95

MIRA SHOPPER

Dubbele fietstas. Waterafstotend 600D polyester. 

Vouwbaar materiaal. Kliksluiting. Afgestikte uitsparingen 

voor snelbinders. Dubbele reflectiestrepen op voor- en 

achterzĳde. Inhoud: 26 L

Kleur: Black BAS17022

€ 14,95

MARA FOLDABLE POLY
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Pakaftas achterop. Waterafstotend 600D polyester. 

Bevestiging aan zĳkant bagagedrager met kunststof 

haken. Dubbele reflectiestrepen op voor- en achterzĳde. 

Inhoud: 13 L, 17 L (XL)

Kleur: Black BAS17006 | Black-XL BAS17019

13 L € 28,45  | 17 L € 36,95

MALAGA/MALAGA XL TAKE-
AWAY BAG

Dubbele fietstas. Sterk en waterafstotend canvas. 

Basil reflectiestrepen op alle zĳden. Verstevigde zĳ- en 

achterkant. Aansnoerkoord. Bovenzĳde met twee banden 

voor LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. Waterafvoer. 

Inhoud: 45/65 L 

Kleuren: Black BAS17576 | Black-XL BAS17577

45 L € 54,95 | 65 L € 64,95

KAVAN/KAVAN XL DOUBLE BAG

Dubbele fietstas. Sterk waterafstotend canvas. Afgeronde 

zĳden voor trapvrĳheid. Reflectie. Verstevigde zĳ- en 

achterkant. Aansnoerkoord. Bovenzĳde met twee banden 

voor LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. Waterafvoer. 

Inhoud: 40/58 L 

Kleuren: Black BAS17578 | Black-XL BAS17579

40 L € 54,95 | 58 L € 64,95

KAVAN/KAVAN XL ROUNDED 
DOUBLE BAG

Dubbele fietstas. Waterafstotend 

600D polyester. Voorzĳden afgerond. 

Verstevigd. Twee zĳvakken met 

rits. Klep met ‘Soft Filling’. Dubbele 

reflectiestrepen op alle zĳden. Bovenzĳde 

met twee banden voor LED/snelbinders/

kinderzitje/veerklem. Inhoud: 26 L,  

40 L (XL)

Kleuren: Black/Silver BAS17075 | Black 

BAS17002 | Black/Silver-XL BAS17081 | 

Black-XL BAS17016

26 L € 39,95 | 40 L € 48,95

TOUR/TOUR XL DOUBLE 
BAG

Enkele tassen. Waterafstotend 600D 

polyester. Voorzĳde afgerond. Voorvak 

met rits. Klep met ‘Soft Filling’. Handvat. 

Dubbele reflectiestrepen op beide 

zĳden. Bevestiging aan rechterzĳde met 

kunststof haken. Inhoud: 17 L

Kleur: Black-Left BAS17304 | Black-

Right BAS17306

€ 32,45

TOUR SINGLE BAG 
LEFT/RIGHT

Schouderfietstas. Hoogwaardig 

materiaal. Hoofdcompartiment met 

aansnoerkoord. Gevoerd vak voor tablet/

notebook. Binnenvakken. Voorvak. 

Hengsel. Schouderriem. Regenhoes. 

Hook On-system. Extra reflectie.  

Inhoud: 18 L 

Kleuren: Black BAS17580 | Grey 

BAS17582

€ 49,95

SPORT-DESIGN COMMUTER 
BAG

Dubbele tas. Hoogwaardig materiaal. 

Elastische flessenbanden binnenin. 

Hoofdcompartiment met aansnoerkoord. 

Bovenzĳde met twee banden voor 

LED/snelbinders/kinderzitje/veerklem. 

Reflectie. Inhoud 32 L 

Kleuren: Grey BAS17583 | Black 

BAS17581

€ 59,95

SPORT-DESIGN DOUBLE BAG
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Fietsmand. Riet. Rechthoekig. Met ‘buik’. 

Haken voor bevestiging voorop  

of achterop. Met hengsel.

BAS15008

€ 31,95

Ruim veertig jaar ervaring gaat schuil achter de enorme collectie fietsmanden van Basil. Van duurzaam 

geproduceerd rotan, metaal of kunststof, voor voorop of achterop de fiets en zelfs voor het vervoer van 

huisdieren heeft Basil manden gemaakt.

Manden en kratten van Basil Voor het zware werk

DUBLIN BASKET

Luxe transportmand van rotan. Deksel 

met sluiting. Handgrepen. Kunstleren 

details. Zonder bevestigingsmateriaal. 

Maten: 35 cm, 45 cm 

Kleuren: Grey BAS13046/7 | Brown 

BAS13044/5

35 cm € 39,95 | 45 cm € 46,95

DENTON BASKET

Transportmand van rotan. Rechthoekig. 

Geen deksel. Handgrepen met kunstleren 

details. Zonder bevestigingsmateriaal. 

Maten: 35 cm, 45 cm

Kleuren: Brown BAS13048/9 | Grey 

BAS13050/1

35 cm € 30,95 | 45 cm € 35,95

DORSET BASKET

Fietsmand van rotan. Halfrond. Groot 

formaat. Met leren riemen om mand aan 

voorzĳde stuur te hangen of op BASIL 

FRONT CARRIER te bevestigen. Naturel 

afgelakt.

BAS15050

€ 29,95

DARCY BASKET

Designmand voorop. Metaal. Fĳnmazig. Vaste montage op 

stuurpen. Met door TÜV goedgekeurd Permanent-system 

II EC (70146) voor 22-26 mm Ø stuurpennen (verpakt in 

mand). Mand in hoogte verstelbaar.

Kleur: Black BAS10218

€ 15,95

BREMEN BASKET

Schooltasmand achterop. Metaal. Fĳnmazig. Vaste 

montage op bagagedrager. Afgeschuinde voorzĳde. 

Verstevigd frame. Wordt in lengterichting op bagagedrager 

bevestigd.

Kleur: Black BAS11116

€ 20,45

CENTO REAR BASKET

Fietsmand voorop. Metaal. Fĳnmazig. Afneembaar. 

Hengsel. Met dubbele stuurhaken. Uitsparing voor lamp en 

steun op balhoofdbuis.

Kleur: Black BAS10063

€ 26,45

BERN BASKET

Dierenmand achterop. Riet. Afneembaar. Universele 

klemsluiting SENNA. Past op een groot aantal 

bagagedragers en verschillende buisdiameters  

(6-20 mm Ø). Met kussentje. Naturel afgelakt.

BAS54005

€ 59,95

PASJA REAR PET BASKET

Designmand voorop. Metaal. Fĳnmazig. Voor vaste 

montage. Past op alle Basil Permanent-system II houders. 

Mand in hoogte verstelbaar via sleuven.

Kleur: Black BAS10210

€ 17,45

BERLIN LUXE II BASKET

Mand voorop voor kinderfietsen met wielmaat 12-16 inch. 

Ovaal. Metaal. Fĳnmazig. Met bevestigingsmateriaal voor 

vaste montage op balhoofd en beugel voor vorkkroon.

Kleur: Pink BAS30061

€ 15,95

TRENTO JR. BASKET
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Eenvoudig in de wanden van alle fijnmazige Basil manden 

te klikken.

Kleuren: Red BAS50188 | White BAS50185 |  

Fuchsia BAS50183

€ 1,45

MARGUERITES FLOWER

Bloemenstreng. Kleuren: BAS50376 |  

Tangerine BAS50377 | Coral BAS50378

€ 7,95

PEONY FLOWER GARLAND

Bloemenstreng. Kleuren: BAS50180 | 

White BAS50182 | Red BAS50184

€ 4,95

FLOWER GARLAND

Bloemenstreng. Kleuren: BAS50270 | 

Pink BAS50269

€ 8,95

ROSES FLOWER GARLAND

Kunstgras met madeliefjes. Voor bagagedrager. 

Afmetingen: 15 x 20 cm

BAS50178

€ 5,45

BASIL SYNTHETIC GRASS

Dingdong fietsbel. 80 mm Ø.

Kleuren: Scarlet Red BAS50393 | Diva Blue BAS50394 | 

Emerald Green BAS50395 | Gardenia White BAS50392

€ 9,95

BLOOM BIG BELL

Dingdong fietsbel. 80 mm Ø.

Kleuren: White/Black BAS50399 | Red/White BAS50396 | 

Black/White BAS50397 | White/Red BAS50398

€ 9,95

POLKADOT BIG BELL

Stuurbloem, makkelĳk op stuur of 

framebuis te bevestigen met clip.

Kleuren: Tangerine BAS50374 | 

Lavender BAS50373 | Coral BAS50375

€ 1,95

PEONY FLOWER

Stuurbloem, makkelĳk op stuur of 

framebuis te bevestigen met clip.

Kleuren: Lavender BAS50370 | Light 

Rose BAS50181 | Yellow BAS50371 | 

Mint Green BAS50372

€ 1,45

DHALIA FLOWER

Mand voorop. Metaal. Fĳnmazig. Afneembaar. Door 

TÜV goedgekeurd BasEasy-system STEMHOLDER EC. 

Geschikt voor stuurpennen van 22 mm tot 25,4 mm Ø. 

Hengsel met kunststof grip. Mand in hoogte verstelbaar 

via sleuven.

Kleur: Black BAS10160

€ 18,95

BASIMPLY EC BASKET

Fietskrat. Twee maten. Kunststof. Op voordrager. Zonder 

bevestigingsmateriaal. Maximale belasting afhankelĳk van 

maximaal toelaatbaar gewicht voordrager. Inhoud: 25 L, 50 L

Kleuren: Fluor Coral BAS21037/6 | White BAS21019/8 | 

Black BAS21010/6 | Grey BAS21033/2

25 L v.a. € 14,95  | 50 L v.a. € 19,95

BASIL CRATE S/L

Designmand voorop. Ovaal. Metaal. Fĳnmazig. 

Afneembaar. Past op alle BasEasy-system houders. ‘Soft 

Grip’ hengsel. Mand in hoogte verstelbaar via sleuven.

Kleur: Black BAS10207

€ 20,95

BASIMPLY II BASKET
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Handwarmers van kunstleer. Voor 

behaaglĳk warme handen. Eenvoudig 

aan stuur te bevestigen, met voldoende 

resterende ruimte voor knĳpremmen en 

stuurkabels.

Kleuren: Brown/White BAS50276 | 

Black/Black BAS50275

€ 24,95

Smalle voordrager met veerklem. 

Montage met beugels op vooras (niet in 

combinatie met verende voorvork). Incl. 

twee traploos verstelbare stuurhaken 

(voor 21-31,8 mm Ø). Lamphaak. Max. 

10 kg Past op 26” + 28” fietsen.

Kleuren: Matte Black BAS50368 | Black 

BAS50367 | White BAS50369

€ 22,95

Bagagedragerverlenger van staal met 

zĳsteunen. Past op een groot aantal 

bagagedragers en geeft de mogelĳkheid 

dubbele fietstassen te combineren met 

kinderzitjes.

Kleuren: Silver BAS70119

€ 23,45

Sterke en grote voordrager. Met

beugels voor montage op vooras (niet

in combinatie met verende voorvork), incl. 

twee stuurhaken (voor 21-31,8 mm Ø). 

Bevestigingsoog voor lamp. Max. 10 kg

Kleuren: Chrome BAS50186 | Black BAS50097 | 

Matte Black BAS50102 | White BAS50099

€ 24,95  | Chrome € 41,95

BASIL HAND WARMERS BASIL FRONT CARRIER 
SLIM FIT

BASIL CARRIER EXTENDER 
LENGTH

BASIL FRONT CARRIER L

Zadeldekje, waterdicht materiaal.

Kleur: Red/White Dots BAS50059

€ 8,95

ROSA SADDLE COVER

Zadeldekje, waterdicht materiaal.

Kleur: Black/Dots BAS50297

€ 8,95

KATHARINA B&D SADDLE COVER

Zadeldekje, waterdicht materiaal.

Kleur: Black BAS50217

€ 8,95

KATHARINA SADDLE COVER

Zadeldekje, waterdicht materiaal.

Kleuren: White BAS50326 | Red BAS50329 |  

Diva Blue BAS50332

€ 8,95

BLOOM SADDLE COVER

Zadeldekje, waterdicht materiaal.

Kleuren: Grey BAS50337 | Blue BAS50339 |  

Black BAS50335

€ 8,95

BLOSSOM BOTANICA SADDLE COVER

Zadeldekje, waterdicht materiaal.

Kleuren: Black BAS50341 | Coral BAS50349 |  

Blue BAS50345

€ 8,95

BLOSSOM ROSES SADDLE COVER
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SAMEN DE WERELD ONTDEKKEN

Samen de wereld ontdekken, op avontuur gaan, de wind in je haren voelen en de zon op je gezicht… Samen fietsen met je kind moet veilig en leuk zĳn. 

Met een stoeltje van Bobike weet je zeker dat je kind veilig zit. Bĳ Bobike staat veiligheid namelĳk voorop. De kinderstoeltjes voldoen aan de Europese 

veiligheidsnorm EN 14344, zĳn getest en goedgekeurd door TUV, en bieden je kind optimale bescherming en zitcomfort. Je kunt kiezen uit diverse modellen 

om je kind op verantwoordelĳke wĳze op je fiets te vervoeren, vanaf de leeftĳd van 9 maanden tot maar liefst 10 jaar. Bobike biedt je de zekerheid van veilige 

kinderstoeltjes die in Nederland zĳn gemaakt. Onze kinderstoeltjes en bĳbehorende accessoires steken met kop en schouders boven de rest uit wegens hun 

fraai gestroomlĳnde ontwerp, een doordacht en zeer praktisch gebruiksgemak, comfort en optimale veiligheid.

Bobike: als je kiest voor veiligheid.

KINDERSTOELTJES VAN BOBIKE



Zoals 30 jaar geleden al het geval was bĳ het allereerste fietsstoeltje dat werd gemaakt in de Nederlandse fabriek van Bobike, is een 

stoeltje uit de Bobike Classic-serie ook vandaag de dag nog de gouden norm als het gaat om veilige fietsstoeltjes voor kinderen.  

De stoeltjes uit de Classic-serie zĳn ontworpen om te genieten van die zorgeloze fietstochtjes waar kinderen zo dol op zĳn. In een  

veilig en comfortabel stoeltje kunnen ze ongestoord groeien en de wereld om zich heen ontdekken. Bobike Classic-fietsstoeltjes:

 + hebben een stevig stoeltje

 + zĳn zodanig ontworpen dat kinderen de beste, meest comfortabele zithouding hebben

 + hebben een zacht, waterafstotend kussen met een unieke print

 + hebben een verstelbare 3-punts veiligheidsgordel met veiligheidssluiting

 + hebben verstelbare beschermende voetensteuntjes

Bobike Classic De gouden norm voor veilige fietsstoeltjes
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Uitgerust met een heupgordel, die voorkomt dat je kind 

rechtop gaat staan terwĳl je fietst. Makkelĳk te monteren. 

Voorzien van een tassenbeugel. Wanneer je het stoeltje 

inklapt, ontstaat er een multifunctionele bagagedrager. 

Verstelbare voetsteunen.

Kleuren: Urban Black BO1230047

€ 99,95

JUNIOR CLASSIC

Stevig, veilig en makkelĳk te bevestigen. Kan worden 

gecombineerd

met de bĳpassende Bobag-fietstassen. De Bobike 

Maxi Classic wordt standaard geleverd met een 

complete zadelbuisbeugel. Door als accessoire een 

extra zadelbuisbeugel aan te schaffen, kun je het 

fietsstoeltje makkelĳk van de ene fiets naar de andere 

verplaatsen. De lengte van veiligheidsgordel kan makkelĳk 

worden aangepast. Waterafstotend kussen. 3-punts 

veiligheidsgordel. Verstelbare voetensteuntjes.

Kleuren: Pretty Peony BO1190007 | Tribal BO1190006 

| Man Tribe BO1190009 | Special Edition BO1190019 | 

Urban Black BO1190228 | Yellow Flowers BO1190008

€ 99,95

MAXI CLASSIC

Stevig, veilig en makkelĳk te bevestigen. De Bobike 

Mini Classic wordt standaard geleverd met een 

universele montagebeugel. Door als accessoire een 

extra montagebeugel aan te schaffen, kun je het 

fietsstoeltje makkelĳk van de ene fiets naar de andere 

verplaatsen. De lengte van veiligheidsgordel kan makkelĳk 

worden aangepast. Waterafstotend kussen. 3-punts 

veiligheidsgordel. Verstelbare voetensteuntjes.

Kleuren: Tribal BO1113308 | Man Tribe BO1113311 |  

Pretty Peony BO1113309 | Ubran Black BO1113268 | 

Yellow Flowers BO1113310 | Special Edition BO1113323

€ 69,95

MINI CLASSIC

20-35
kg

5 jaar

10 jaar
9-22
kg

9 maanden

6 jaar
9-15
kg

9 maanden

3 jaar
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Beschermende voetsteunen. Eenvoudige en snelle 

montage op de bagagedrager. Unieke 3-punts gordel die 

zorgt dat je kind rechtop blĳft zitten, zelfs wanneer het in 

slaap valt. De gordels worden bevestigd en aangepast 

op schouderhoogte. Makkelĳk voor jou en comfortabel 

voor je kind. Helmuitsparing. Voetsteunen kunnen 

makkelĳk met de hand worden aangepast. Geïntegreerde 

spaakafscherming. Comfortabele bekleding.

Kleuren (dragermontage/1-punts montagebeugel):  

Urban Blue BO1220033/22 | Urban Black 

BO1221000/0019 | Urban Grey BO1220012/23 | Urban 

Green BO1220032/20 | Urban Pink BO1220010/21 | 

Special Edition BO1220041/42

€ 119,95 | € 149,95

MAXI EXCLUSIVE

Beschermende voetsteunen. Eenvoudige en snelle 

montage. Unieke 3-punts gordel die zorgt dat je kind 

rechtop blĳft zitten, zelfs wanneer het in slaap valt. De 

gordel wordt bevestigd en aangepast op schouderhoogte. 

Makkelĳk voor jou en comfortabel voor je kind. 

Helmuitsparing. Voetsteunen kunnen makkelĳk met de 

hand worden aangepast. Handgreep voor extra grip. 

Comfortabele bekleding.

Kleuren: Urban Black BO1120000 | Urban Blue 

BO1120018 | Urban Cream BO1120015 | Urban Grey 

BO1120004 | Urban Green BO1120017 | Urban Pink 

BO1120002 | Special Edition BO1120023

€ 89,95

MINI EXCLUSIVE

Beschermende voetsteunen en verstelbare hoofdsteun. 

Eenvoudige en snelle montage op de bagagedrager. Unieke 

3-punts gordel die zorgt dat je kind rechtop blĳft zitten, zelfs 

wanneer het in slaap valt. De gordel wordt bevestigd en 

aangepast op schouderhoogte. Makkelĳk voor jou en comfortabel 

voor je kind. Verstelbare hoofdsteun met een helmuitsparing die 

altĳd goed beschermd is. Voetsteunen kunnen makkelĳk met 

de hand worden aangepast. Geïntegreerde spaakafscherming. 

Geïntegreerde verlichting. Comfortabele bekleding.

Kleuren (dragermontage/1-punts montagebeugel):  

Urban Cream BO1225024 | Urban Black BO1226000/5019 | 

Urban Blue BO1225033/22 | Urban Grey BO1225012/23 |  

Urban Green BO1225032/20 | Urban Pink BO1225010/21 | 

Special Edition BO1225039/40

€ 129,95 | € 159,95

TOUR EXCLUSIVE

9-22
kg

9 maanden

6 jaar
9-22
kg

9 maanden

6 jaar
9-15
kg

9 maanden

3 jaar

BĲ HET ONTWERP VAN DE BOBIKE EXCLUSIVE-SERIE IS ALLE HUIDIGE KENNIS OP  

HET GEBIED VAN VEILIGE FIETSSTOELTJES TOEGEPAST, PLUS ALLERLEI EXTRA'S:

 + STEVIG DUBBELWANDIG STOELTJE

 + HIP ONTWERP EN COMFORTABEL VOOR KINDEREN

 + ZACHT, WATERAFSTOTEND KUSSEN IN HELDERE, EGALE KLEUREN

 + UNIEKE DRIEPUNTS VEILIGHEIDSGORDEL DIE ZORGT DAT JE KIND RECHTOP BLĲFT ZITTEN

 + HANDIGE HELMUITSPARING

 + VOETENSTEUNTJES DIE MAKKELĲK MET DE HAND KUNNEN WORDEN VERSTELD

 + EXTRA VEILIGHEID DOOR GEÏNTEGREERDE SPAAKAFSCHERMERS

HET VEILIGE FIETSSTOELTJE 
MET EXCLUSIEVE 

EXTRA'S

B O B I K E  E X C L U S I V E  -

INZICHTEN
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Om je kind extra te beschermen tegen wind, zon en regen, 

gebruik je het Bobike-windscherm. Het transparante 

scherm is sterk en schokabsorberend. Het windscherm 

kan binnen enkele seconden worden  

bevestigd en verwĳderd.

Kleuren: Special Edition BO1300315 |  

Yellow Flowers BO1300312 | Man Tribe BO1300313 | 

Pretty Peony BO1300311 | Tribal BO1300310 |  

Urban Black BO1300228

€ 29,95

Bobag-fietstassen kunnen makkelĳk worden 

gecombineerd met Bobike-fietsstoeltjes. Dankzĳ een slim 

ontwerp kan de tas makkelĳk worden bevestigd en sluit hĳ 

goed aan op het binnenwerk van het fietsstoeltje.

Kleuren: Tribal BO1290001 | Urban Black BO1290000 | 

Pretty Peony BO1290002 | Yellow Flowers BO1290003

€ 59,95

Om je kind extra te beschermen tegen wind, zon en regen, 

gebruik je het Bobike-windscherm. Het transparante 

scherm is sterk en schokabsorberend. Het windscherm 

kan binnen enkele seconden worden  

bevestigd en verwĳderd.

Kleuren: Special Edition BO1240008 |  

Urban Grey BO1240004 | Urban Pink BO1240002 |  

Urban Green BO1240006 | Urban Blue BO1240007 | 

Urban Black BO1240000

€ 34,95

Met deze regenhoes is het een stuk minder erg om 

te worden overvallen door een bui. Zelfs wanneer je 

even schuilt en de hoes over het Bobike-fietsstoeltje is 

geplaatst, blĳft het stoeltje droog.

Modellen: Maxi/Tour Exclusive BO1250100 |  

Mini Exclusive BO1250106 | Maxi Classic BO1250097 | 

Mini Classic BO1250096

Maxi/Tour/Mini Exclusive € 9,95

Stevig, robuust en met een handige handgreep. In deze 

sluitbare opbergdoos kun je boodschappen, je tas en 

andere zaken opbergen die je altĳd binnen handbereik 

moet hebben voor je kind. De solide drager is speciaal 

ontworpen om de Bobox snel voorop elke fiets te 

monteren en weer te verwĳderen.

Kleuren: Urban Green BO1254013 |  

Urban Grey BO1254006 | Urban Black BO1254000 | 

Urban Pink BO1254002 | Urban Blue BO1254012

€ 34,95

Handige zomerhoes voor warme zomerdagen. Je Bobike 

fietsstoeltje blĳft heerlĳk koel met deze hoes, die direct 

op het stoeltje kan worden geplaatst. Het materiaal 

absorbeert vocht razendsnel, is comfortabel en  

voelt zacht aan.

Modellen: Mini Classic BO1250082 |  

Maxi Classic BO1250084

€ 14,95 | € 16,95

MINI CLASSIC-WINDSCHERM MINI EXCLUSIVE-WINDSCHERM BOBOX-OPBERGDOOS

BOBAG-FIETSTAS REGENHOES ZOMERHOES
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De solide voordrager is speciaal ontwikkeld om de Bobox 

makkelĳk te kunnen bevestigen en verwĳderen,  

ongeacht welke fiets je hebt.

BO1254001

€ 19,95

VOORDRAGER

Dit is een metalen beugel die dankzĳ de vele instellingen 

op vrĳwel alle fietsframes past.

BO1250002

€ 22,95

UNIVERSELE BEUGEL VOOR  
MAXI/JUNIOR CLASSIC

Voor de allerkleinsten kun je een veilige hoofdsteun aan de 

Bobike Tour Exclusive bevestigen, voor extra comfort.

Kleuren: Grey BO1253004 | Blue BO1253002 |  

Pink BO1253003 | Black BO1253000

€ 19,95

HOOFDSTEUN VOOR TOUR EXCLUSIVE

Met deze montagebeugel voor de bagagedrager is het 

zeer makkelĳk om een Bobike Maxi/Tour Exclusive op 

een fiets te bevestigen. Bevestig de montagebeugel 

eenvoudigweg op de bagagedrager van je fiets. 

Vervolgens kun je je Bobike-stoeltje snel en makkelĳk in 

het systeem klikken. Het kabelslot moet worden bevestigd 

aan het fietsframe, om diefstal te voorkomen.

BO1250103

€ 14,95

MONTAGEBEUGEL VOOR  
TOUR/MAXI EXCLUSIVE

Eenvoudige en snelle montage voor de Bobike Maxi/Tour 

Exclusive wanneer je een fiets zonder bagagedrager hebt.

BO1250101

€ 29,95

MONTAGEBEUGEL VOOR  
MAXI/TOUR EXCLUSIVE

Je kind heeft op de fiets extra steun nodig, en die 

krĳgt het met het Bobike-stuur met kussen. Dit is een 

comfortabele steun voor je kind wanneer het op de fiets zit 

en bĳvoorbeeld in slaap valt.

BO1250087

€ 21,95

STUUR VOOR MINI CLASSIC

Goede zichtbaarheid met deze LED-verlichting voor de 

Bobike Maxi Exclusive en de Bobike Tour Exclusive.

BO1250091

€ 11,95

LED-LICHT VOOR  
TOUR/MAXI EXCLUSIVE

Een U-vormige beugel om de zadelbuis van een Bobike-

fietsstoeltje veilig en stevig te bevestigen met behulp van 

het bevestigingselement.

BO1250077 | BO1250081 (met borgmoeren)

€ 11,95 | € 29,95

ZADELBUISBEVESTIGING VOOR  
MAXI/JUNIOR CLASSIC

Eenvoudige en veilige montage met de

universele montagebeugel van Bobike. De universele 

montagebeugel is geschikt voor een standaardstuurpen 

en een ahead-stuurpen.

BO1250093

€ 14,95

UNIVERSELE BEUGEL VOOR  
MINI CLASSIC/EXCLUSIVE
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NEEM JE FIETSEN OVERAL MEE NAARTOE

De fietsdragers van Thule zorgen ervoor dat je geliefde tweewieler stevig op je auto bevestigd blĳft. Of je er nu voor kiest om fietsen op het dak, achter op de 

auto, op de trekhaak of zelfs in je auto te vervoeren, Thule heeft een oplossing die past bĳ je auto en aansluit op je wensen. Met een fietsdrager van Thule 

kun je altĳd makkelĳk en snel je fiets bevestigen, verstellen en vergrendelen. De dragers van Thule zĳn bovendien ongekend veilig en sterk. Daar hebben we 

een eenvoudige reden voor: je avontuur moet pas beginnen als je op je fiets stapt.

FIETSDRAGERS VAN THULE
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De handigste, volledig inklapbare fietsdrager, geschikt voor twee fietsen van elk 

type (zelfs E-bikes). Volledig inklapbaar en dus gemakkelĳk te bevestigen, dragen 

en op te bergen. Hoge capaciteit (2 x 30 kg), waardoor ook E-bikes kunnen worden 

vervoerd. Grote afstand tussen wielhouders, waardoor je ook robuuste fietsen met 

een grote wielbasis kunt vervoeren. Handig kanteling met behulp van voetpedaal 

zodat je makkelĳk bĳ de kofferbak kunt, zelfs wanneer er fietsen zĳn geplaatst.

Modellen: 2 fietsen/13 pinnen TH931000 | 2 fietsen/7 pinnen TH932000

TH931000 € 679,95 | TH932000 € 599,95

De beste compacte en lichtgewicht fietsdrager voor dagelĳks 

gebruik. Kan handig worden ingeklapt om de drager gemakkelĳk 

op te bergen en past in de meeste bagageruimtes. Handig 

kanteling met behulp van voetpedaal zodat je makkelĳk bĳ de 

kofferbak kunt, zelfs wanneer er fietsen zĳn geplaatst. Met één 

hand verstelbare koppeling met lage sluitkracht, waardoor de 

drager makkelĳk te monteren is. Alle fietsframehouders zĳn 

afneembaar, zodat fietsen makkelĳk kunnen worden bevestigd.

Modellen: 2 fietsen/13 pinnen TH920013 | 2 fietsen/7 pinnen 

TH921013 | 3 fietsen/13 pinnen TH922013 | 3 fietsen/7 pinnen 

TH923013

TH920013 € 469,00 | TH921013 € 359,00 | TH922013 € 565,00

De functionele fietsdrager die voorziet in al je 

basisbehoeften. Met de hand kantelbaar voor toegang 

tot de kofferbak, zelfs wanneer er fietsen zĳn geplaatst. 

Met de handige hendel kun je de drager met slechts 

enkele draaibewegingen aan je trekhaak bevestigen. 

Verplaatsbare wielhouders met straps. Stabiele 

framehouders voor fietsframes.

Modellen: 2 fietsen/13 pinnen TH940000 | 2 fietsen/7 

pinnen TH941005 | 3 fietsen/7 pinnen TH943005

TH940000 € 390,00 | TH941005 € 290,00 | TH943005 

€ 369,00

De robuuste en stabiele fietsdrager speciaal voor zware en 

grote fietsen. Hoge capaciteit, waardoor ook E-bikes kunnen 

worden vervoerd. Extra grote afstand tussen wielhouders, 

waardoor je ook robuuste fietsen met een grote wielbasis kunt 

vervoeren. Handige kanteling met behulp van voetpedaal zodat 

je makkelĳk bĳ de kofferbak kunt, zelfs wanneer er fietsen 

zĳn geplaatst. Met één hand verstelbare koppeling met lage 

sluitkracht, waardoor de drager makkelĳk te monteren is.

Modellen: 2 fietsen/13 pinnen TH915001 | 2 fietsen/7 pinnen 

TH916001

Europower-oprĳgoot TH009152

TH915001 € 599,00 | TH916001 € 455,00 | TH009152 € 38,00

Hoogwaardige fietsdrager waarop fietsen in hun geheel kunnen worden geplaatst, met een 

fantastische flexibiliteit en verstelmogelĳkheden. Capaciteit van 25 kg per fiets, waardoor 

ook lichtere E-bikes kunnen worden vervoerd. Vergroot de capaciteit met één fiets door de 

Thule-fietsadapter 928-1 toe te voegen. Grote afstand tussen wielhouders, waardoor je ook 

robuuste fietsen met een grote wielbasis kunt vervoeren. Door de brede kantelhoek kunnen 

zelfs zeer grote auto achterkleppen worden geopend - zelfs terwĳl de fietsen zĳn bevestigd.

Modellen: 2 fietsen/13 pinnen TH928000 | 3 fietsen/13 pinnen TH929000

TH928000 € 545,95 | TH929000 € 655,00

EASYFOLD

EUROWAY EURORIDE EUROPOWER

EUROCLASSIC G6 LED

TEST

WINNAAR

04-2013  |  Touractief
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Eenvoudige, kantelbare fietsdrager. Met de hand 

kantelbaar voor toegang tot de kofferbak, zelfs wanneer 

er fietsen zĳn geplaatst. Slimme koppeling, past op de 

meeste trekhaken. Fietsen worden met straps op hun 

plaats gehouden. Drager vergrendelbaar op trekhaak.

Modellen: 2 fietsen/7 pinnen TH009502 | 3 fietsen/7 

pinnen TH009503

TH009502 € 209,95 | TH009503 € 225,00

RIDE-ON

Deze eenvoudige fietsdrager voor op de achterklep biedt 

plaats voor drie fietsen en is ontworpen voor hatchbacks 

en sedans. Alle onderdelen die de auto en de fietsen 

raken, hebben een extra beschermende rubberen coating.

Dit product heeft geen universele pasvorm. Raadpleeg 

de Thule Fit Guide voor informatie over specifieke 

automodellen.

Model: 3 fietsen TH000968

€ 99,95

FREEWAY

De snel te monteren en inklapbare fietsdrager die is ontworpen 

voor stationwagons en hatchbacks. De verhoogde positie van 

de drager zorgt dat de achterlichten en kentekenplaat zichtbaar 

blĳven. Alle onderdelen die de auto en de fietsen raken, hebben 

een extra beschermende rubberen coating. Alle fietsframehouders 

zĳn afneembaar, zodat fietsen makkelĳk kunnen worden bevestigd. 

Gemakkelĳk te bevestigen op de achterklep met een uniek 

kliksysteem. 

Modellen: 2 fietsen/9105 TH910501 | 2 fietsen/9106 TH910601

€ 245,00

CLIPON HIGH

Eenvoudige, kantelbare en gebruiksvriendelĳke fietsdrager. 

Sterke koppeling die niet vooraf hoeft te worden afgesteld 

om correct te worden bevestigd. Zachte, beschermende 

framehouders houden fietsen op hun plaats. Kantelbaar 

voor toegang tot de kofferbak. Inklapbaar en dus 

gemakkelĳk op te slaan en te dragen.

Model: 3 fietsen TH000972 | 4 fietsen TH009708

TH000972 € 115,00 | TH009708 € 145,00

HANGON

De opklikbare drager met handige functies, perfect voor 

stationwagons en hatchbacks. Alle onderdelen die de 

auto en de fietsen raken, hebben een extra beschermende 

rubberen coating. Gemakkelĳk te bevestigen op de 

achterklep met een uniek kliksysteem. Snel inklapbaar 

voor gemakkelĳke opslag.

Model: klein TH009104 | groot TH009103

€ 129,00

CLIPON

De enige fietsdrager in zĳn soort met een 

trekhaakkoppeling met ISO-goedkeuring. Zachte, 

beschermende framehouders houden fietsen op hun 

plaats. Voorzien van band en inclusief reflectoren voor 

extra veiligheid. Fietsen bevinden zich op een handige 

hoogte vanaf de grond. Inklapbaar en dus gemakkelĳk op 

te slaan en te dragen.

Model: 2 fietsen TH000970

€ 64,95
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De beste en handigste fietsdrager voor op het dak. 

Positioneert de fiets automatisch op de juiste plaats. Door 

de handige hoogte van de draaiknop kunnen de laatste 

aanpassingen snel en makkelĳk worden gedaan. De enige 

dakdrager op de markt met een capaciteit om fietsen tot 

20 kg te dragen. Geschikt voor fietsframes tot 100 mm 

(ovaal 80x100 mm, rond 22-80 mm).

TH591018

€ 115,00

PRORIDE

De slanke, lichte en handige fietsdrager met montage 

op de vork voor een professionele uitstraling. Eenvoudig 

verstelbare klikbevestiging voor alle soorten vorken. 

Ook geschikt voor fietsen met schĳfremmen en met een 

as van 20 mm (adapter meegeleverd). De aanbevolen 

dakoptie voor het vervoer van fietsen met een gevoelig 

frame (bĳvoorbeeld carbon). Quick Release-band voor het 

achterwiel.

TH000561

€ 129,95

OUTRIDE

De functionele en gebruiksvriendelĳke fietsdrager die voorziet 

in al je basisbehoeften. Framehouder met snelsluiting, geschikt 

voor de meeste frames tot 80 mm. Quick Release-banden 

met wielbescherming houden de wielen stevig op hun plaats 

(verstelbaar voor verschillende wielmaten). Vergrendelbaar - de 

fiets aan de fietsdrager en de fietsdrager aan de allesdrager 

(vergrendelingen meegeleverd). Het maximaal toegestane 

gewicht per fiets is 17 kg.

TH532000

€ 64,95

FREERIDE

Telescopische adapter voor eenvoudige bevestiging van fietsen 

die geen standaardframe hebben zoals damesfietsen en BMX'en. 

981 voor dragers waarbĳ de fietsen hangen, 982 voor dragers 

waarbĳ de fietsen op een platform staan.

Modellen: 981 TH000981 | 982 TH000982

TH000981 € 31,95 | TH000982 € 25,95

FIETSFRAMEADAPTER

Drager voor voorwielen met een normale as of wielen met 

schĳfremmen. 

TH545200

€ 59,95

VOORWIELDRAGER 

Een accessoire voor fietsdragers met framehouders die 

achter op de auto worden bevestigd; de houders kunnen 

hiermee op slot worden gezet.

TH000526

€ 29,95

AFSLUITBARE KNOP

Voor zichtbaarheid van de belangrĳkste achterlichten

op je auto.

TH000976

€ 68,95

LIGHTBOARD

Als je auto een stopcontact met 13 pinnen heeft, kun je 

deze adapter gebruiken om ook de Thule-producten met 7 

pinnen te kunnen aansluiten.

TH990700

€ 21,95

ADAPTER 9907

Als je auto een stopcontact met 7 pinnen heeft, kun je 

deze adapter gebruiken om ook de Thule-producten met 

13 pinnen te kunnen aansluiten.

TH009906

€ 21,95

ADAPTER 9906

BG/ 275





Gratis verkr i jgbaar in de App Store en bi j Google Play

BIKEGEAR  
2014
YOUR DIGITAL CYCLING GUIDE. 

ALLE FIETSPRODUCTEN DIE JE NODIG HEBT. WAAR JE OOK NAARTOE GAAT. 
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