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MAXA DINA RESULTAT MED S-PHYRE VÅR-
& SOMMARKOLLEKTION
Innovation, passion och modernt hantverk utgör själva grunden i Shimanos
S-Phyre-kläder. De sitter perfekt och är rakt igenom designade för att aldrig
hålla tillbaka dig i din prestation.

När bäst ska bli ännu bättre

Riktiga cykelentusiaster vill alltid cykla fortare, längre och mer effektivt. S-Phyre är helt och

hållet skapat för att möta de behoven. Hela kollektionen manifesterar Shimanos förmåga att

använda vetenskap i jakten på den ultimata cykelupplevelsen. Med en kombination av japansk

cykelexpertis och italienskt hantverk av högsta klass.

Vår- och sommarkollektionen 2021 inkluderar nya S-Phyre Leggera i yttersta toppskiktet, med

tröja – blå, röd eller grå – samt bibshorts. S-Phyre Flash tröja och bibshorts från 2020 finns

kvar i sortimentet, liksom S-Phyre strumpor, kortärmad undertställströja och ärmlöst

underställslinne.
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Dessa nya artiklar, samt uppdateringar och uppgraderingar av tidigare sortiment, är alla plagg i

högsta divisionen som också är perfekta att bära under höst- och vinterkollektionen. På så sätt

har du en komplett året-runt-garderob av överlägsen kvalitet.

Magisk passform – inget annat liknar S-Phyre

Den perfekta passformen är central för varje S-Phyre-plagg. Åratal av forskning,

vindtunneltester och återkoppling har resulterat i en optimerad förvandlingsprocess från

råmaterial till enastående komfort.  
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S-Phyre har en anatomisk och aerodynamisk tävlingsinriktad passform, där varje detalj har

ägnats extra omtanke. Men komfort handlar inte bara om exakta snitt eller noggrant utförd

sömnad, utan också om överlägsen andningsförmåga vid varm väderlek, design som gör att

fållar och fickor håller sig på plats, samt en viktlös upplevelse där plagget nästan känns som en

extra hud.

Komfort är också vetskapen om att ditt klädkit aldrig kommer att hålla dig tillbaka. Faktum är

att det stickade kompressionsmaterialet i våra Leggera bibshorts till och med hjälper dig att

prestera ännu bättre, tack vare förmågan att reducera utmattning i musklerna.  Konstruktionen i

ovandelen består av släta, laserskurna hängslen på framsidan, samt en baksida med mycket

effektiv andningsförmåga. Byxan är dessutom särskilt designad för att harmoniera med tröjan

Leggera, som ett perfekt lager undertill. För när allt stämmer fullt ut blir det lättare för dig att

fokusera på vägen framför dig.

Den senaste generationen av S-Phyre-paddingen består av en 4-lagersdesign med en särskild

teknik som trimmar vadderingen och tar bort förnimmelsen av kanter. Ytan torkar imponerande

60% fortare än tidigare material, medan det inre lagret har perforerat open-cell-skum för

överlägsen fukthantering, samt skumgummi av hög densitet för riktigt bra stöd och

belastingsfördelning.
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Minimalistiska sömmar gör att plagget sitter både snyggt och bekvämt, medan

kompressionsmaterialet bidrar till ökad cirkulation, som gör att musklerna känns pigga och

fräscha längre. Dessa bibshorts suger effektivt upp svett och fukt från ryggen och kombineras

bäst med en S-Phyre-tröja för smart ventilering. Tillsammans utgör de ett komplett kit med låg

vikt och hög andningsförmåga, som kommer att göra din totala cykelupplevelse ännu bättre.

Med anatomisk passform, optimerad materialplacering samt en snabb, tajt och slimmad profil

kan dessa mycket väl vara de bästa bibshorts du någonsin testat.

Förhållandet mellan vikt och effekt är avgörande. Tröjan Leggera – med ärmar och sidopaneler i

ett meshmaterial som endast väger 75 gram per kvadratmeter – är helt klart din allierade och

din motståndares värsta fiende. Med tröjans tajta och snabba siluett, förlängda ärmar i

kompressionsmaterial, fickor som aldrig säckar, silikongrepp, samt detaljer som gör dig synlig i

mörka förhållanden, kommer den här tröjan aldrig att sinka dig när du tar i som mest. Tröjans

uppgift är att skära genom vinden genom att göra din profil så vindeffektiv som möjligt. Tack

vare materialet, konstruktionen och designen är det möjligt.
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Modernt hantverk – inget annat tillverkas som S-Phyre

S-Phyre är ett komplett mästerverk, tack vare den perfekta kombinationen av passion och

teknologi.  Shimano har sökt runt hela jorden för att hitta de finaste materialen, de bästa

hantverkarna och den mest avancerade tillverkningsutrustningen. Resultatet är produkter med

maximal komfort och prestanda i varje panel, ficka och söm. Från noggrant avvägd

diagonalmesh, till exakt elastaninnehåll och nivån på mikrofiberns komfort. Med S-Phyre-

kollektionen lämnas ingenting åt slumpen.
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Säg ja till överlägsen prestanda

Stanna inte vid tröja och byxa. S-Phyre-kollektionen är maxad med utvecklade detaljer ända ner

till minsta plagg. Skoöverdrag, tåvärmare, strumpor, handskar och underställströja – alla är

utvecklade och tillverkade utifrån Shimanos yttersta expertis. Det här är design, material och

konstruktion i perfekt kombination, som gör att du får mer tillbaka av varje watt du investerar.
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Shimanos kollektion S-PHYRE Leggera kommer i butik nu.

TILL REDAKTÖREN:

1. Embargo: onsdag 24 mars, 18.00 CET

2. Bilder: https://www.dropbox.com/sh/9kpniwkk2l44rrh/AACXtVGedelQEVq1subhb1u2a?

dl=0

3. Om Shimano Europa: Shimano grundades 1921 med ambitionen att hjälpa människor att

komma ut i naturen, uppnå sina drömmar och skapa nya livsstilar. Denna filosofi är själva

grunden för passionen att skapa världens bästa produkter och utrustning för cykling. Med 100

års erfarenhet av att tillverka internationellt erkända cykelkomponenter är Shimano oerhört

stolta över alla de segrar företaget har varit en del av, liksom de otaliga varv runt jorden som

våra produkter varit med på. Du hittar mer information på www.shimano.com
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