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NIEUW ASSORTIMENT PERFORMANCE EN
DISCOVER TASSEN VAN PRO

Performance tassen voor wielrenners, Discover Team-tassen voor gravelrijders

Zadel- en frameversies voor het opbergen van spullen

Soms is het lastig om je voor te bereiden op een rit - zelfs de kleinste ritten kunnen angst

veroorzaken. Wat als ik onderweg lekrijdt? Wat als ik honger krijg? Wat als mijn telefoon leeg

raakt? Past mijn gaskookplaatje daarin? Gelukkig heeft PRO de oplossing met zijn nieuwe

tassen.

DISCOVER ASSORTIMENT

De Discover Team stuurtas (PRBA0066), frametas (PRBA0069) en zadeltas (PRBA0068)

zijn perfect om de vrijheid van bikepacking te ontdekken.

PRO Discover Team Handlebar Bag Small, geschikt voor kortere reizen, of als aanvulling

op de 8-liter Discover Team stuurtas tijdens langere avonturen. De stuurtas heeft een inhoud

van 2 liter, meerdere vakken en een zijvak, is gemaakt van waterdicht materiaal en heeft

waterdichte gelaste naden.
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Kenmerken van deze tas zijn onder meer: waterdichte constructie, waterdichte gelaste naden en

rits, verstelbare klittenbandsluitingen voor veilige bevestiging, reflecterende details voor betere

zichtbaarheid, meerdere vakken en een zijvak.

PRO Discover Team Frame Bag Small. Het opbergvak in de voorste deel is bedoeld voor

gebruik op kortere reizen. De inhoud van 2,7 liter en brede klittenband straps zijn compatibel

met de meeste fietsframes, afhankelijk van de achtervering en de plaats van de bidonhouder. De

Discover Team Frame Bag Small is gemaakt van waterdicht materiaal en heeft waterdichte

gelaste naden om waardevolle spullen droog te houden tijdens bikepacking-avonturen.

Kenmerken: Inhoud van 2,7 liter, Waterdichte constructie met gelaste naden en waterdichte

ritsen, Verstelbare klittenbandsluitingen voor optimale bevestiging op meerdere framematen,

Reflecterende details voor verhoogde zichtbaarheid.

PRO Discover Team Saddle Bag. Ontwikkeld om kleine items in op te bergen die je nodig

hebt voor gravelritten - zoals accessoires voor het repareren van banden, een reserveband en

minigereedschap - dit kan allemaal worden opgeborgen en aan de gravelfiets worden bevestigd.

Dankzij de waterdichte constructie en het sluitsysteem in rolstijl houdt het de inhoud droog en

kan het worden samengeperst tot een compact formaat wanneer de tas niet volledig is gevuld tot

de 600 milliliter capaciteit.
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Kenmerken zijn onder meer: capaciteit van 600 ml, waterdichte constructie, sluitsysteem in

rolstijl, verstelbare klittenbandsluitingen voor bevestiging aan alle zadeltypes, reflecterende

details voor betere zichtbaarheid.

PERFORMANCE ASSORTIMENT

In het Performance-assortiment bieden we vier nieuwe zadeltassen (PRBA0071/72/73/74) in

verschillende volumes, de PRO Tool Wrap (PRBA0067) die kan worden meegenomen of in de

werkplaats worden gebruikt

De PRO Performance Saddle bag small/medium/large/XL geven je de optie om

essentieel fietsgereedschap zoals een minitool en bandreparatie-accessoires, opbergen te berge

in een robuuste zadeltas die is gemaakt is om lang mee te gaan. Dankzij de sterke ritssluiting en

420D nylon constructie biedt de Performance Saddle Bag-reeks een duurzame opbergoplossing

voor alle behoeften. De tassen zijn geschikt voor iedereen, van degenen die graag met zo weinig

mogelijk bagage op pad gaan tot de rijders die liever alles bij zich hebben.
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Kenmerken: robuuste 420D nylon constructie met sterke ritssluiting, Universele

zadelcompatibiliteit dankzij klittenband, Reflecterende rand, Maten: 400 ml, 600 ml, 1 liter, 2

liter.

The PRO Performance Tool Wrap is er om alle fietsgereedschap en accessoires in stijl op te

bergen. Hierin past met gemak een minipomp, een minitool, twee bandenlichters, een

reserveband en een CO2-patroon in. Elk item heeft zijn eigen opbergvak en dankzij de robuuste

420D nylon constructie en universeel compatibele klittenbandriemen kan het aan elk zadel

worden bevestigd, en gaat het ook jaren mee.
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Kenmerken: eenvoudige opbergoplossing voor op de fiets voor essentiële items, Wrap(oprol)-

design, Licht en compact, Universele zadelcompatibiliteit, Reflecterende rand, bevestigingsriem

voor achterlicht.

Welke richting je ook kiest, met de nieuwe Discover- en Performance-tassen van PRO kun je

upgraden en nog beter presteren in 2022.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
1.       EMBARGO: dinsdag 31 augustus, 19:00 uur
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2. CONSUMENTENADVIESPRIJZEN

PRBA0066 - Discover Team Handlebar Bag Small - € 74,99

PRBA0069 - Discover Team Frame Bag Small - € 99,99

PRBA0068 - Discover Team Saddle Bag - € 59,99

PRBA0071 - Performance Saddle bag small - € 24,99

PRBA0072 - Performance Saddle bag medium - € 29,99

PRBA0073 - Performance Saddle bag large - € 32,99

PRBA0074 - Performance Saddle bag extra large - € 34,99

PRBA0067 - PRO Tool Wrap - € 21,99

 

3.       AFBEELDINGEN:

https://www.dropbox.com/sh/xqoy0t08x666bum/AABs5iqFS47JArSTHlXRjTi9a?dl=0

 

4.       OVER PRO: Word lid van de PRO-community en ervaar een betere sportieve

fietservaring. Elk van onze producten is ontstaan uit meedogenloos onderzoek, ontwikkeling en

testen, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste materiaal- en ontwerptechnologieën. Van

professionele atleten tot casual rijders, of je nu racet of naar de winkel fietst, de componenten

van PRO zorgen ervoor dat je het meeste uit je fiets haalt. Bereik de perfecte pasvorm. Kies het

meest comfortabele zadel. En houd uw fiets in showroomconditie met PRO-componenten,

gereedschappen en accessoires. Bezoek pro-bikegear.com voor meer informatie.

 

5.       WAAROM PRO:

PRO biedt je een betere sportieve fietservaring.

PRO stelt je behoeften centraal bij elk product dat we ontwikkelen.

PRO vertrouwt op de feedback van rijders om voortdurend producten te ontwikkelen en te

verfijnen.

Elk PRO-stuur, stuurpen en zadelpenproduct heeft een levenslange garantie*

30 dagen niet goed-geld-terug-garantie op alle PRO-zadels.

EIedereen bij PRO is net zo gepassioneerd over fietsen als jij.

* Verwachte levensduur van het product 10 jaar.
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