
 22 juni 2022, 12:35 (CEST)

Protest Sportswear breidt haar Cycling collectie
verder uit en lanceert een nieuwe zomercollectie
voor 2022
Verleg elke grens in stijl. Laat je volledig gaan. Dicht bij huis of
aan de andere kant van Europa. 

Warmond - 22 juni 2022 - Protest Cycling introduceert met trots hun nieuwe zomercollectie

voor op de fiets. De ontwerpers van de collectie hebben zich laten inspireren door de groeiende

gravel scene, de avonturen die daarbij worden beleefd en, uiteraard, de laatste trends in kleuren

en prints. Hierbij staan fun, jezelf uitdagen en avontuur voorop, zonder af te doen aan de

kwaliteit van de nieuwe kleding. Door gebruik van hoogwaardig materiaal en door goed te

luisteren naar de wensen van de rijders heeft Protest hun meest complete en vooruitstrevende

lijn fietskleding ooit kunnen maken.
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De nieuwste collectie bestaat uit een grote verscheidenheid aan jerseys, baselayers, waaronder

een speciale singlet voor dames, t-shirts en een korte broek voor mountainbikers. Deze zijn

uiteraard perfect te combineren met bestaande collecties. Hiermee ben je altijd voorbereid, wat

er ook op je pad komt. Veel aandacht is geschonken aan de designs die deze zomer nog

kleuriger en divers zijn, zoals de grafische bloemen en tie-dye prints bij de vrouwen collectie. Zo

hebben ze de ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan met het ontwerpen van

fietskleding kunnen gebruiken en de collectie naar een hoger niveau kunnen tillen.
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“Wij zijn trots op onze nieuwste cycling collectie, waarbij we ons hebben laten
inspireren door de kleuren en prints van dit seizoen. Deze collectie heeft de
kwaliteit die onze fans van ons gewend zijn en bevat technische elementen
waarmee zowel de doorgewinterde als de casual fietser een comfortabele rit
kan maken.”
— Ine Wouters - Head of Design Women 

Gebruik van hoogwaardig materiaal is hierbij van groot belang. Two-way stretch stoffen met

vochtafvoerende eigenschappen zorgen voor comfort. Hier bouwen de jerseys op voort door

toevoeging van siliconen mouw- en taille elastiek voor een uniforme en stabiele pasvorm. 

Ook zijn zakken op de rug verder verbeterd met een slimmere plaatsing van de ritsen zodat ze

nog makkelijker bereikbaar zijn. En voeren de baselayers vocht snel af zodat je comfortabel

even een pauze kan nemen zonder gelijk af te koelen. Deze komen in twee varianten: zonder

mouwen voor warme dagen en een singlet speciaal voor vrouwen met drie zakken op de

achterkant om extra spullen mee te nemen.

Speciale aandacht is ook gegaan naar mountainbikers met een meer lossere stijl of als je

gewoon een keer meer casual wil rijden. Voor diegene heeft Protest Cycling twee t-shirts

ontwikkeld en een regular fit MTB-broek. Deze zijn van dezelfde stretch stoffen gemaakt als de

rest van de cycling lijn en is dus uiterst comfortabel en voert goed vocht af. De short is

afgewerkt met een zeem voor comfort tijdens lange ritten, heeft drie grote zakken en

reflecterende details om extra op te vallen.
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Van de gebaande paden

Protest Cycling wil jou langer en met meer plezier op de fiets houden terwijl je er ook nog eens

goed uit ziet. Dit stelt jou in staat om het avontuur steeds verder van huis op te zoeken en

nieuwe plekken te ontdekken. Om de nieuwe collectie goed op de proef te stellen en uitgebreid

te testen, zijn ze daarom naar Griekse Peloponnesos gegaan. Dit verbazingwekkend mooie

schiereiland staat bekend om haar uitgestrekte berglandschap en rijke historie. Hier bevinden

zich talrijke gravelwegen en uitdagende afdalingen die zich uitstrekken tot aan de kust.
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Het mediterrane land kent nog vele onontdekte verrassingen en heeft veel te bieden voor

fietsers. Er is veel variatie in het landschap, diversiteit in uitdagingen en dus oneindig avontuur

op de fiets. De wegen langs de kustlijn geven ongelofelijke vergezichten met prachtige natuur.

Ook is er een perfecte mix tussen verharde en onverharde gravel paden. Kortom, de ultieme

plek om de nieuwe zomercollectie van Protest Cycling tot het uiterste te testen.

De nieuwe collectie van Protest Cycling is verkrijgbaar op hun website en bij speciaalzaken

Persmap alle foto's: Protest SS22 collectie

PROTEST - Website

PROTEST - Instagram

PROTEST - Youtube
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