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PRO:n uudet Performance- ja Discover-
laukkusarjat

Performance-sarja maantieajajille, Discover Team -sarja gravel-ajajille

Satula- ja runkoversiot tavaroiden kätevään säilyttämiseen

Joskus on hankala valmistautua ajoreissulle – pienimmätkin matkat voivat joskus aiheuttaa

ahdistusta. Mitä jos kumi puhkeaa? Mitä jos tulee nälkä? Entä jos puhelimeni akku loppuu?

Sopiiko kahvinkeitin mukaan? Onneksi PRO:lta löytyy sinulle uudet laukut.

DISCOVER-SARJA

Discover Team -ohjaustankolaukku (PRBA0066), -runkolaukku (PRBA0069) ja -

satulalaukku (PRBA0068) ovat täydellisiä kokemaan bikepackingin tuoma vapaus.

PRO Discover Team Small -ohjaustankolaukku. Tarkoitettu käytettäväksi yksinään,

lyhyemmille matkoille tai 8 litran Discover Team -ohjaustankolaukun kaverina pidemmille

seikkailuille. Siinä on 2 litran tilavuus, useita taskuja ja sivupussi. Se on valmistettu

vedenpitävästä materiaalista ja siinä on vedenpitävät hitsatut saumat.
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Kohokohdat: Vedenpitävä rakenne, Vedenpitävät hitsatut saumat ja vetoketju, Kiinnitys

säädettävillä tarranauhoilla, Heijastavat yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä, Useita taskuja ja

sivupussi, Etuvalon kiinnityshihna.

PRO Discover Team Small -runkolaukku. Tämä siisti etukolmion sisään sijoitettava

säilytyslokero on tarkoitettu käytettäväksi lyhyemmillä matkoilla. Sen 2,7 litran tilavuus ja leveät

tarranauhat ovat yhteensopivia useimpien polkupyörärunkojen kanssa, riippuen takajousituksen

asettelusta ja pullotelineen sijainnista. Discover Team Small -runkolaukku on valmistettu

vedenpitävästä materiaalista ja siinä on vedenpitävät hitsatut saumat, jotka pitävät arvoesineesi

kuivina pyöräretkillä.

Kohokohdat: 2,7 litran tilavuus, Vedenpitävä rakenne, hitsatut saumat ja suojatut vetoketjut,

Säädettävät tarranauhat, jotka kiinnittyvät optimaalisesti useimpiin runkokokoihin, Heijastavat

yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä.

PRO Discover Team -satulalaukku. Suunniteltu säilyttämään pieniä tavaroita, joita

todennäköisesti tarvitset gravel-seikkailuun, kuten paikkaustarvikkeet, varakumi ja minityökalu.

Sen voi näppärästi irrottaa ja jättää kiinni gravel-pyörään seuraava ajelua varten. Vedenpitävän

rakenteensa ja rullaamalla suljettavan järjestelmänsä ansiosta se pitää sisällön kuivana. Sen voi

myös tiivistää pienempään kokoon, jos et täytä laukun koko 600 ml:n kapasiteettia.
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Kohokohdat: 600 ml:n tilavuus, Vedenpitävä rakenne, Rullatyyppinen sulkujärjestelmä,

Säädettävät tarranauhat, jotka kiinnittyvät kaikkiin satulatyyppeihin, Heijastavat yksityiskohdat

lisäävät näkyvyyttä.

PERFORMANCE-SARJA

Performance-sarjassa neljä uutta satulalaukkua (PRBA0071/72/73/74) tarjoavat eri

säilytystilavuuksia, ja PRO-työkalurullan (PRBA0067) voi kuljettaa mukana tai jättää autotalliin

tai työpajalle.

PRO Performance -satulalaukun (small/medium/large/XL) avulla voit säilyttää

keskeiset pyöräilytarvikkeet, kuten minityökalun ja paikkaustarvikkeet, vankassa

satulalaukussa, joka on rakennettu kestämään. Vahvan vetoketjun ja 420D Nylon -rakenteen

ansiosta Performance-satulalaukkusarja tarjoaa kestävän säilytysratkaisun kaikkiin tarpeisiisi.

Laukut sopivat kaikille; vähillä tarvikkeilla ajajista niihin, jotka haluavat mukaan mieluummin

kaikki vaihtoehdot.
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Kohokohdat: Jämäkkä 420D Nylon -rakenne vahvalla vetoketjulla, Universaali satulan

yhteensopivuus tarranauhojen ansiosta, Heijastinnauha, Koot: 400 ml, 600 ml, 1 L, 2 L.

PRO Performance -työkalurulla on tarkoitettu kaikkien ajoon tarvittavien työkalujen ja

lisävarusteiden säilyttämiseen tyylikkäästi. Pakkaa mukaan helposti minipumppu, minityökalu,

rengasraudat, varakumi ja CO2-patruuna. Jokaisella tuotteella on oma säilytyspussi, ja sen

vankka 420D Nylon -rakenne ja universaalisti yhteensopivat tarranauhat kiinnittävät sen mihin

tahansa satulaan. Lisäksi se kestää käytössä vuosia.
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Kohokohdat: Yksinkertainen säilytysratkaisu pyöräilyyn tärkeille tavaroille, Wrap-design, Kevyt

ja kompakti, Universaali satulayhteensopivuus, Heijastinnauha, Takavalon kiinnityshihna.

Valitsitpa minkä suunnan tahansa, PRO:n uudet Discover- ja Performance-laukut

mahdollistavat päivityksen ja suorituskyvyn vuodelle 2022.

Ota yhteyttä paikalliseen PRO-jälleenmyyjään saadaksesi tarkemmat saatavuustiedot.

HUOMIOT EDITOREILLE:
1.      EMBARGO AIKA: 19:00 CEST, Tiistai 31.08.2021
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2.     KUVAT: Tekijänoikeudettomat kuvat ladattavissa täältä:

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

HINNASTO:

https://www.dropbox.com/s/uupl0ql60s0lhp7/Pressrelease%20PRO%20rekommenderade%20

priser.xlsx?dl=0

 

3.       ABOUT PRO: Liity PRO-yhteisöön ja koe parempi urheilupyöräkokemus. Jokainen

tuotteemme on syntynyt periksiantamattomasta tutkimustyöstä, kehityksestä ja testauksesta

käyttäen uusimpia materiaali- ja suunnittelutekniikoita. PRO-komponentit auttavat sinua

saamaan kaiken irti polkupyörästäsi ammattiurheilijoista tavallisiin ajajiin, olitpa sitten

kilpailutilanteessa tai pyöräilemässä lähikauppaan. Saavuta täydellinen istuvuus. Valitse

mukavin satula. Pidä pyöräsi kuin uutena PRO-komponenttien, -työkalujen ja -lisävarusteiden

avulla.
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