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NIEUWE SHIMANO-MTB-HERENCOLLECTIE
BIEDT VEELZIJDIGHEID EN TOEGEVOEGDE
WAARDE VOOR MTB’ERS
Dit is een collectie die is gemaakt voor de trails, niet voor in de kledingkast!
Van de beginnende MTB-er tot de ervaren off-road-rijder, deze gloednieuwe SHIMANO MTB-

kledingcollectie is klaar voor alle omstandigheden. Voor ritten over onverharde paden,

gedurende de verschillende fietsseizoenen en tijdens de ontwikkeling van iedere rijder.

DE BESTE START 

Nieuwkomers in de fietssport willen hoogwaardige en veelzijdige kleding waarop ze kunnen

vertrouwen. Elk product in de Explorer-collectie is gemaakt om aan deze wensen te voldoen. De

kleding bevat beproefde technologieën die ook door de profs worden gebruikt, maar met de

pasvorm, kleuren en prijzen die zijn afgestemd op de behoeften van degenen die beginnen met

fietsen. De Explorer Collection biedt de perfect uitrusting om te mountainbiken.
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Elk shirt is verkrijgbaar in meerdere kleuren en past bij de andere items uit de Shimano MTB-

kledingcollectie, en de Shimano-schoenen en accessoires. Deze collectie is niet alleen gericht op

prestaties maar weerspiegelen ook de persoonlijkheid van de fietser; het is gemaakt om rijders

zich comfortabel en zelfverzekerd te laten voelen in lichaam en geest.

GENIET VAN HET BEGIN

De veelzijdigheid van de Explorer-collectie betekent dat je niet veel uitrusting nodig hebt om het

maximale uit je rit te halen. De stoffen, details en technologieën zijn geschikt voor een groot

aantal trail- en weersomstandigheden en bieden maximale effectiviteit met minimale poespas.
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Het Shimano Nagano Variable Jacket is winddicht, waterafstotend en ademend, waardoor

het zeer geschikt is voor modderige MTB-paden. Het houdt de kou buiten tijdens het rijden en

de fietser blijft droog terwijl het regent.

De Kita-trui is net zo veelzijdig met een duurzame, zeer ademende en sneldrogende stof en een

subtiel ontwerp dat zich thuis voelt op snelle XC-trails of bergpassen.

BREID DE COMFORTZONE UIT 

De meeste items in deze Shimano-collectie bieden ademende bescherming tijdens de

zomermaanden en in de winter geven ze comfort door ze als lagen over elkaar te dragen.
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De Myoko-jersey met korte mouwen is bijvoorbeeld een schitterend warmweer-item, maar

fungeert ook als basis- of tussenlaag in de wintermaanden wanneer hij wordt gecombineerd met

een dikker shirt of winterjack. De Fukui-fietsbroeken zijn licht en luchtig in de zomer, maar

bieden ook bescherming tegen regen en modder, waardoor men langer droog en warm blijven

als het koud is.
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Van zomerse ritten tot winters tochten en op vlakke paden tot steilere singletracks, de Explorer

Collectie blijft comfortabel, zelfs als mountainbikers hun grenzen verleggen..

Shimano's Explorer-collectie, bestaande uit het Nagano Variable-jack, Kita-shirt, Myoko-shirt en

Fukui-broek, en is vanaf eind februari 2021 verkrijgbaar in de winkel.

NOOT VOOR DE REDACTIE: :

1. Embargo: woensdag 3 maart 2021, 10:00 uur
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2. Afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/dj8f4dsznaa85jw/AAAndVsUwyhhE_49VTyVeiVQa?dl=0
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