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Megmeister’s DRYNAMO basislaag houdt je
droog bij inspanning
17 januari 2020 - De winter is nog niet voorbij, maar wie toch buiten wil gaan fietsen

kan maar beter goed gekleed gaan. Of beter gezegd: Slim gekleed gaan, want met

alleen veel lagen ga je het niet redden. Je wil dat het zweet dat tijdens de rit

ontstaat efficiënt wordt afgevoerd en je huid dus droog blijft en je lekker

comfortabel blijft als je even stilstaat voor een kopje koffie. De basislagen van

Megmeister doen exact dat en zorgen voor snel afvoer van zweet en houden

maximaal warm.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Megmeister DRYNAMO ontwikkeld. DRYNAMO is ‘s

werelds meest innovatieve stof en is veel warmer en sterker dan traditionele of syntethische

stoffen. Ook is het de meest ademende stof die vocht en zweet in no-time afvoert en je dus

droog staat te pauzeren en lekker warm blijft.

Hoewel Megmeister een relatief nieuw bedrijf is hebben de mensen achter deze onderneming al

20 jaar ervaring in prestatietextiel en het ontwerpen van sportkleding. Ze zijn betrokken

geweest bij de productontwikkeling van grote kledingfabrikanten die aan grote Amerikaanse

sportmerken leveren. Tijdens hun werk kwamen ze erachter dat er een aanzienlijk gat was in de

sportmarkt als het gaat om basislagen. Megmeister vult met DRYNAMO en al hun ervaring dit

gat op.

⏲

http://news.twotoneams.nl/


Naast een goede stof is ook een goed constructie van groot belang voor comfort. Megmeister is

er in geslaagd om hun producten 100% naadloos te maken en zo sporters maximale

bewegingsvrijheid te geven en het beste comfort. Zo hebben sporters alle vrijheid om zich te

focussen op wat echt belangrijk is: topprestaties.

DRYNAMO eigenschappen:
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We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.
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Optimaal isolerend

Maximale zweet- en vochtafvoer

Extreem duurzaam

Superieur comfort

Naadloos ontwerp

Voelt als tweede huid

Hypoallergeen en antibacterieel

Lichtgewicht

Megmeister is komend weekend te vinden op Velofollies op de stand van 2moso. Naast

Megmeister brengen zij ook producten van Wahoo Fitness (KICKR Bike), 4iiii (PODIIIIUM

Powermeters), Rokform (nieuwste smartphone cases) en de primeur op de beurs: de

laadpaal van Clorofilla. Een laadpaal voor e-bikes en met al het gereedschap dat je nodig

hebt voor een snelle onderhoudsbeurt aan je fiets, inclusief een pomp voor lucht.

Je vindt 2moso bij Velofollies op stand 436.
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