
 17 maart 2021, 18:00 (CET)

UPDATE PERFORMANCE HEREN
WIELERKLEDING VAN SHIMANO
Zeg hallo tegen wielerkleding die ver boven zijn klasse uitstijgt

Beginnende fietsers krijgen de beste start met Shimano’s Road Performance collectie. Shimano

heeft zijn wielerkleding voor op de weg gerestyled met opwindende Japans geïnspireerde

ontwerpen, prof-bewezen stoffen en onmisbare functies voor een aantrekkelijke prijs. Zeg hallo

tegen de nieuwe lijnen Breakaway, Aerolite en Team.

KRIJG DE BESTE START

Met het nieuwe assortiment heeft Shimano leuke en functionele kleding ontwikkeld voor

nieuwkomers tot doorgewinterde renners tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De Breakaway-,

Aerolite- en Team-lijnen zijn ontworpen rond het concept dat kleding comfortabel moet zijn,

zelfs als de renner het maximale uit zijn rit haalt. De kleding biedt optimale prestaties,

functionaliteit, comfort en stijl voor mensen die nieuw zijn in de wielersport. Het is het perfecte

welkom om te gaan fietsen.
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De race-geïnspireerde ontwerpen van de Team-lijn bewijzen dat entry-level-kleding niet saai

hoeft te zijn. Een vergevingsgezinde pasvorm laat nieuwe renners genieten van de vrijheid van

fietsen. 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.

SPORTIEVE PRESTATIES VOOR AMBITIEUZE RIJDERS

Meer competitieve en serieuze rijders die hun prestaties willen verbeteren op langere, snelle

ritten, zullen door de Breakaway- en Aerolite-lijnen van Shimano worden aangesproken.

Beide collecties helpen wielrenners droog, koel en comfortabel te blijven terwijl ze meer

kilometers maken met nauwsluitende pasvormen, betere aerodynamica en technische

combinaties van stoffen.

Eersteklas prestaties zijn niet de doodsteek voor persoonlijkheid. Er goed uitzien en je goed

voelen, gaan hand in hand met de Breakaway- en Aerolite-lijnen, met strakke, unieke ontwerpen

die uitermate functioneel zijn.
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De Breakaway-koersbroek heeft bijvoorbeeld een Performance 8 zeem voor naadloos comfort,

een brede grijpband en mesh-bretelopeningen om het vochtbeheer en de ventilatie te

optimaliseren. Het wordt geleverd in vier kleurstellingen die passen bij de Breakaway-shirts

voor een complete look. Ooit waren we allemaal beginners, met deze reeks hoopt Shimano dat

veel rijders worden gemotiveerd om allemaal gepassioneerde wielrenners te worden. Met deze

collectie verwelkomt Shimano meer fietsers in deze prachtige sport en moedigt hen aan om in

stijl hun prestaties te blijven verbeteren.
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De nieuwe Breakaway-, Aerolite- en Team-lijnen van Shimano zullen vanaf eind februari 2021 in

de winkels verkrijgbaar zijn.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

1. Embargo: woensdag 17 maart 2021, 18:00 uur

2. Productafbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/didm64j064036mb/AACIG_rvPEpf2hZBuH5KwTdqa?dl=0

3. Consumentenadviesprijzen:

Team fietsshirt € 69,99

Team bibshort € 84,99

Aerolite fietsshirt € 84,99

Breakaway fietsshirt € 99,99

Breakaway bibshort € 114,99
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4.  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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