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ELITE FLY TEAM, DE OFFICIËLE BIDON VAN
DE DRIE GROTE RONDES
Geheel volgens de traditie is Elite ook in 2021 de officiële
licentiehouder voor de drie grote rondes. Het Italiaanse merk komt
met een limited-edition set bidonnen geïnspireerd op het officiële
artwork van de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta Espana.

De Elite Fly Team is de lichtste bidon van 550 en 750 ml die verkrijgbaar is. Deze bidon wordt al

sinds jaren door Worldtour-, professional-, continental- en triahtlon-raceteams gebruikt. Het

recordgewicht van slechts 54 gram (550 ml) wordt bereikt door de variabele diktes, waardoor de

Fly Team erg flexibel en gemakkelijk in te drukken is om met minimale inspanning drinken

makkelijk te maken.

Innovatief materiaal

Het geurloze, zachte en resistente plastic materiaal, van het Fly bidonassortiment, komt voort uit

een drie jaar durend onderzoek uitgevoerd door Elite in samenwerking met verschillende

Universiteiten. Uit deze samenwerking is een innovatief plastic materiaal ontwikkeld wat de

smaak van de vloeistof in de bidon niet aantast.

 

Ideaal voor wedstrijdgebruik

De bidon is ideaal voor wedstrijdgebruik omdat de grote zachte push-pull klep zorgt voor

maximale ergonomie en gemakkelijk openen en sluiten tijdens het fietsen. Daarbij is het

oppervlak van de bidon voorzien van een speciale handgreep waardoor deze veiliger en

gemakkelijker te gebruiken is in het heetst van de strijd. De dop heeft een ergonomisch ontwerp

en is gemaakt van meerdere materialen. Het garandeert een verhoogde en gemakkelijkere

vloeistofstroom dankzij de klep die zacht en geurloos is en de smaak van de vloeistof niet

verandert.

 

Gebruiksgemak
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De Fly is uitgerust met een 20% grotere vulopening in vergelijking met de standaard om de

bidon gemakkelijker te vullen met vloeistof of poeder zonder morsen. Dankzij deze grote

vulopening is het ook gemakkelijker om de bidon te wassen.

 

BPA-vrij en recyclebaar

De Elite Team Fly is volledig BPA-vrij (Bisfenol A). Alle gebruikte materialen zijn 100%

recyclebaar.

NOOT VOOR DE REDACTIE

01 Consumentenadviesprijzen:

Elite Bidon FLY Teams 2021 - Giro Italia Roze - 550ml - € 6,99

Elite Bidons FLY Teams 2021 - Giro Italia Zwart - 550ml - € 6,99

Elite Bidons FLY Teams 2021 - Tour de France Geel - 550ml - € 6,99

Elite Bidons FLY Teams 2021 - Tour de France Zwart - 550ml - € 6,99

Elite Bidons FLY Teams 2021 - Tour de France Wit - 750ml - € 7,99

Elite Bidons FLY Teams 2021 - Vuelta Rood 550ml € 6,99

Elite Bidons FLY Teams 2021 - Vuelta Zwart 550ml € 6,99

02 Beschikbaar in de winkel:

01/05/2021

03 Afbeeldingen:

Images en specificatie Elite Team Fly 2021.zip

https://we.tl/t-U7tAqK7LJ5


03 Over Elite: Elite maakt al meer dan 30 jaar unieke en vooruitstrevende producten voor de

fietswereld. De aandacht voor detail, design en de vele jaren ervaring die met de legendarische

producten van Elite opgedaan is, hebben geleid tot de innovatieve oplossingen die de benchmark

voor de markt zijn geworden. Van bidons en bidonhouders tot indoortrainers. Elite heeft voor

kieskeurige fietsers steeds weer nieuwe producten die het fietsen leuker maken. De

bidonhouders van Elite zijn door veel legendarische wielrenners gebruikt bij het behalen van

overwinningen. Elite heeft door te luisteren naar de behoeften en kritiek van zowel profs als

amateurwielrenners verfijningen en nieuwe concepten ontwikkeld die de prestaties van rijders

steeds verder hebben verbeterd. De smart trainers van Elite maken het mogelijk het ware gevoel

van fietsen op de weg na te bootsen.
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