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SHIMANO ONTHULT NIEUWE MTB- EN
ROAD-DAMESCOLLECTIES
Van de eerste rit tot een volwaardige liefhebber, een comfortabele uitrusting
is essentieel

Shimano's nieuwe Explorer-collectie omvat de Sagami-, Saiko-, Hida- en Sayama-lijnen die

specifiek zijn ontworpen voor vrouwen. De balans tussen stijl, veelzijdigheid en duurzaamheid

voor een betaalbare prijs helpt beginnende fietsers ten volle te genieten van het buitensporten.

 

KRIJG DE BESTE START

Voor beginnende mountainbikers staat plezier op de eerste plaats, dit wordt weerspiegeld in het

uiterlijk van de Explorer-collectie. De Sagami- en Saiko-shirts zijn verkrijgbaar in meerdere

kleuren en designs. De collectie is zowel stijlvol als sportief, en gemaakt om de MTB’ster zich

vanaf het begin comfortabel en zelfverzekerd te laten voelen in lichaam en geest. Het is het

perfecte welkom om te fietsen.
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GENIET VAN HET BEGIN

De veelzijdigheid van de Explorer-collectie betekent dat geen grote garderobe 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.

Het Sagami-shirt is bijvoorbeeld een ademende en sneldrogende cross-over die geschikt is

voor op de weg- en voor onverharde paden. Dit shirt biedt verbazingwekkend comfort biedt voor

iedere rit.

BREID DE COMFORTZONE UIT

Hoewel comfort en plezier kenmerkend is voor de Explorer Collectie, komen de functionaliteit

en duurzaamheid van deze kleding echt tot hun recht naarmate MTB’sters zich meer thuis gaan

voelen op de trails. Hoogwaardige stoffen, duurzame waterafstotende behandelingen (DWR) en

stevige constructies zijn essentiële onderdelen van het DNA van de Shimano Explorer Collectie.
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Road Performance-collectie voor dames

Met prestaties en persoonlijkheid komt vertrouwen. Zeg hallo tegen Shimano’s

vernieuwde kledinglijnen Sumire en Mizuki.

Naast de nieuwe MTB-lijnen heeft Shimano de wielerkleding voor dames opgefrist met

opwindende, op Japan geïnspireerde ontwerpen. Prof-bewezen stoffen en onmisbare functies

voor een aantrekkelijke prijs. Zeg hallo tegen wielrenkleding die ver boven zijn klasse presteert.

De vrouwenspecifieke lijnen van de Road Performance-collectie van Shimano zijn ontworpen

om vertrouwen te wekken al vanaf het moment van aankleden.
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Met de vernieuwde lijnen heeft Shimano mooie en functionele kleding ontwikkeld voor

beginnende fietsers tot de doorgewinterde rijders tegen een zeer schappelijke prijs. De Sumire-

en Mizuki-lijnen zijn ontworpen rond het concept dat comfortabel zijn de sleutel is tot een

goede start en blijvend plezier.

INSTAPNIVEAU, PREMIUM PRESTATIES
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Bij Shimano is het instapniveau allesbehalve basic. De stoffen zijn ademend en sneldrogend en

bieden overdag UV-bescherming en reflecteren ‘s nachts voor een optimale zichtbaarheid. De

achterzakken bieden voldoende opbergruimte om alle benodigdheden op te bergen zonder door

te zakken of omhoog te kruipen.

Naast functionaliteit staat een flatterende pasvorm die vrouwen laat genieten van de vrijheid van

fietsen in plaats van zich beperkt te voelen, dit is de sleutel tot de collectie. Mizuki fietsshirts en

-broeken zijn anatomisch gesneden naar de vrouwelijke pasvorm, met zorgvuldig overwogen

kenmerken zoals brede grippers en armopeningen die ongemak verminderen, het

zelfvertrouwen vergroten en een geruststellend welkom bij het fietsen bieden.

SPORTIEVE PRESTATIES VOOR AMBITIEUZE RIJDERS

Meer competitieve en serieuze vrouwelijke rijders die het volgende niveau van prestaties willen

voor langere, snelle ritten, zullen door de Sumire-kledinglijn van Shimano worden

aangesproken.
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Een nauwsluitende pasvorm, betere aerodynamica en een uitgekiende combinatie van

technische stoffen geven de collectie een race-gevoel. Er goed uitzien en je goed voelen gaan

hand in hand met de Sumire-lijn. Elegant ontwerp, luxueuze stof en een flatterende pasvorm

gaan samen met prestatie en comfort. Met de Women's Performance 5-zeem, biedt de Sumire-

broek ademend rijcomfort en schokabsorptie in een optie met of zonder bretels. De fietsbroek

zonder bretels is verkrijgbaar in vier kleuren die bij de shirt passen uit dezelfde collectie, voor

een complete look.
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Shimano's nieuwe MTB- en Road-lijnen voor dames zijn vanaf eind februari 2021 in de

winkels verkrijgbaar.

 

NOTES TO EDITORS:

1. Embargo: woensdag 10 maart, 18:00 uur

2. Product afbeeldingen:

ROAD: https://www.dropbox.com/sh/pog4n4fwarq4i9z/AABlge1Ey5qKy8HCfXHPMV8Oa?

dl=0

MTB: https://www.dropbox.com/sh/gr2a9wk2axqppum/AACwRdhcHxEYqjCuyn_JV_0Ta?

dl=0

3. Over Shimano Europe: Shimano is opgericht in 1921 en is toegewijd om haar klanten te

helpen om dichterbij de natuur te komen, mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun

dromen en een nieuwe levensstijl te creëren. Dit is een gevolg van het verlangen om uitstekende

fietsproducten en -kleding te ontwikkelen. Met bijna 100 jaar ervaring in het creëren van

internationaal gerenommeerde fietscomponenten, is Shimano trots producten te hebben

ontwikkeld die talloze sporters aan de overwinning helpen en de middelen te bieden voor

grenzeloze fietstochten. Zie voor meer informatie www.shimano.com.
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