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Klaar voor nieuwe fietsavonturen met de Protest
Cycling collectie
Protest Sportswear legt zich verder toe op fietskleding met
nieuwe producten voor koelere dagen op de fiets.

Protest Sportswear maakt al sinds 1993 trendy en functionele kleding voor op het strand, de

piste en je dagelijkse outfit. Het merk van Nederlandse bodem gebruikt nu deze berg aan

ervaring bij hun nieuwe lijn fietskleding. De nieuwe Protest Cycling collectie is ideaal voor on-

en offroad fietsavonturen tijdens wisselvallig weer en de frisse lentedagen. Welke route je ook

kiest, met de Protest Cycling collectie ben je helemaal klaar voor je volgende avontuur op de

fiets.
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Functioneel en modieus

De Protest Cycling collectie combineert functionele en kwalitatief hoogwaardige eigenschappen

met een trendy en modieus design zoals je van Protest gewend bent. De fietskleding is

ontworpen voor zowel de beginnende als doorgewinterde fietsers die tijdens hun fietsavonturen

plezier en comfort willen en er daarnaast goed uit willen zien. De kleding past bij een

ontspannen en avontuurlijke rijstijl en is geschikt voor racefietsers, gravel bikers en mountain

bikers.

Er is een mannen en vrouwen collectie met items voor alle seizoenen. Deze bestaat uit jerseys,

bib shorts, jacks en verschillende accessoires. De kleding is van hoge kwaliteit en de gebruikte

materialen zijn vocht afvoerend, sneldrogend en uiterst comfortabel. Two-way stretch stoffen

zorgen voor flexibiliteit en comfort. De nieuwe collectie bevat opvallende en uitgesproken prints

en kleurencombinaties zodat iedereen in stijl op de fiets kan verschijnen.
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De bibs zijn met de hand gemaakt in Italië en hebben ingebouwde schokabsorptie om langer het

avontuur tegemoet te gaan. Het siliconen antislip elastiek zorgt voor de juiste fit en stevigheid

zodat je goed op het zadel blijft zitten. Reflecterende details laten je opvallen, ook als het

minder zonnig is. De jerseys zijn afgewerkt met siliconen mouw- en taille elastiek voor een

uniforme en stabiele pasvorm. Afsluitbare ritssluitingen en de hoogwaardige stiksels zorgen

voor extra stevigheid. Aan de achterkant van de jerseys zijn er subtiele zakken voor waardevolle

spullen of een snack onderweg.
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Jarenlange ervaring

Sinds 1993 maakt het Nederlandse Protest kleding voor surfers, snowboarders en outdoor

avonturiers. Protest heeft als doel liefhebbers en atleten van de beste kleding te voorzien om

hun favoriete sport te beoefenen. Met de nieuwe lijn fietskleding voegt Protest een nieuw

hoofdstuk toe aan hun verhaal.

“Meer en meer mensen gebruiken de fiets als sportieve hobby en daarmee neemt ook de vraag

naar modieuze fietskleding van hoge kwaliteit toe. Een fantastische uitdaging en kans voor

Protest om in de fietswereld te stappen”, aldus Wesley van Wijnbergen de Managing Director

van Protest.
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