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DE NIEUWE S-PHYRE VOORJAAR /
ZOMERCOLLECTIE VAN SHIMANO GEEFT
PRESTATIES EEN BOOST
Innovatie en passie worden gecombineerd met hedendaags vakmanschap
om een   magisch gevoel te creëren dat past bij ongeëvenaarde prestaties.
Deze kit is 'on Phyre'!

Het beste verder verbeteren

De eisen van diehard renners om sneller, verder, efficiënter en comfortabeler te rijden, vormen

de kern van het S-PHYRE-assortiment. S-PHYRE staat voor Shimano's passie om wetenschap

toe te passen bij het nastreven van de ultieme fietservaring. Het combineert pure Japanse

wielerkennis met fijn Italiaans vakmanschap.

Het voorjaar/zomer 2021-assortiment omvat de nieuwe S-PHYRE toplijn Leggera, met shirts -

in de kleuren blauw, rood, marineblauw of grijs - en een bibshort. De S-PHYRE Flash-shirts,

bibshorts, sokken en ondershirts blijven in het assortiment.
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Met de nieuwe S-PHYRE kleding en de updates van de eerdere collecties, levert deze nieuwe

generatie fietskleding topprestaties die op zichzelf staan en perfect bij passen bij het najaar en

winter-assortiment. Zo kunnen de veelfietsers het hele jaar door met kleding van de hoogste

kwaliteit rijden.

Magische pasvorm - niets voelt zoals S-PHYRE

De kern van elk S-PHYRE-item is de sublieme pasvorm. Jaren van research, windtunneltesten

en feedback van de profs komen samen om de transformatie van ruwe draad naar verfijnd

comfort te perfectioneren.



S-PHYRE levert een anatomische en aerodynamische race-pasvorm met aandacht voor detail.

Het comfort van S-PHYRE komt niet alleen door de precieze snit of de platte stiksels, maar ook

door het uitstekende ademend vermogen bij warm weer, de zekerheid dat de zomen op hun

plaats blijven zitten, de zakken die op hun plaats blijven, en een gewichtloos gevoel waardoor de

kit niet meer dan een tweede huid wordt.
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De S-PHYRE-kleding is er ook om comfortabel te racen. Het gebreide compressiemateriaal van

de Leggera Bibshort verhoogt zelfs de prestaties door spiervermoeidheid te verminderen. De

constructie aan de bovenzijde heeft platte lasergesneden delen aan de voorkant en een zeer

ademende achterkant die naadloos aansluit op het Leggera-shirt zodat de renner zich volledig op

de weg kan concentreren, zonder afleiding door ongemak.

De nieuwste generatie S-PHYRE-zemen hebben een ontwerp met vier lagen en maken gebruik

van een ‘skyving’-techniek om het foam bij te snijden om elk gevoel van een rand te vermijden.

De buitenkant van de zeem droogt maar liefst 60% sneller dan voorgaande materialen, terwijl de

binnenlagen bestaan uit een geperforeerd open cel foam voor een uitstekende vochtregulatie en

een zeer dicht schuim voor superieure ondersteuning en drukverdeling.

Minimale naden zorgen voor een uiterst comfortabele pasvorm, terwijl de compressiematerialen

de bloedsomloop verbeteren en vermoeidheid verminderen. Deze 'fit and forget'-koersbroek

voert zweet af van de bovenrug en combineert perfect met de S-PHYRE-shirts voor slimme

ventilatie, waardoor een ademend en lichtgewicht geheel ontstaat om iedere rit te verbeteren.

Met hun anatomische race-pasvorm, geoptimaliseerde plaatsing van de stof, gestroomlijnde,

snelle en blijvende silhouet, is dit de meest geavanceerde bibshort die je kunt dragen.
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Power-to-weight is synoniem voor het Leggera-shirt - met zijn mesh zijpanelen en mesh

mouwen met een gewicht van slechts 75 gram per vierkante meter - is dit shirt de ideale

bondgenoot en de vijand van de concurrentie. Met het slanke en snelle silhouet van het shirt, de

verlengde compressiemouwen, de niet-doorhangende zakken, de siliconen jersey gripper en de

zichtbaarheid bij weinig licht, presteert dit shirt optimaal om de renner het maximale wattage te

kunnen laten trappen.
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Modern vakmanschap - niets is zo gemaakt als S-PHYRE

S-PHYRE is een meesterwerk wat tot stand is gekomen dankzij de synergie van passie en

technologie. Het team van Shimano speurt de wereld af naar de beste stoffen, de meest

getalenteerde ambachtslieden en de allernieuwste apparatuur om comfort en prestatie in elk

paneel, zakje en sticksel te brengen.

Van een diagonale mesh tot een uitgebalanceerde elastaangehalte en microvezelcomfort, de S-

PHYRE-reeks laat geen middel onbeproefd als het gaat om het maken van de beste

kledingstukken voor wielrenners.

Zeg ja tegen geweldige prestaties

Het stopt niet bij fiestshirts en -broeken, het nieuwe S-PHYRE-assortiment voert de grootste

details door tot in de kleinste items. Overschoenen, teenwarmers, sokken en handschoenen zijn

in stijl voorzien van reflecterende lipjes, logo's en stiksels om veilig te kunnen fietsen. De S-

PHYRE-ondershirts en sokken zorgen voor comfort met de meest geavanceerde, efficiënte en

wetenschappelijke fietskleding die Shimano kan maken.
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Het S-PHYRE Leggara-assortiment van Shimano ligt vanaf maart 2021 in de winkels.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

1. Embargo: woensdag 24 maart, 18:00 uur

2. Product en lifestyle afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/9kpniwkk2l44rrh/AACXtVGedelQEVq1subhb1u2a?dl=0

3. Consumentenadviesprijzen:

S-PHYRE shirt Leggera € 169,99

S-PHYRE shirt Flash vanaf € 189,99

S-PHYRE fietsbroek Flash € 229,99

S-PHYRE fietsbroek Leggera € 199,99

S-PHYRE Baselayer korte mouw € 69,99

S-PHYRE sok lang € 19,99

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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