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K
ortärm

ad cykeltröja

A
ctive: B

ehaglig kortärm
ad cykeltröja i tyget 

D
evan m

ed ett något ledigare snitt. Tröjan har 3 
bakfickor och en hellång dragkedja. E

n skön 
enkel cykeltröja helt enkelt. 

Elite: K
ortärm

ad cykeltröja i det tekniska och 
luftiga m

aterialet S
pinn. E

lastisk Lycra i 
skulderpartiet för ökad rörelsefrihet. E

lastiskt 
ärm

slut för bästa passform
. 

Pro: V
år tunnaste och lättaste tävlingströja. 

U
tform

ad för m
axim

al aerodynam
ik. D

et elastiska 
m

aterialet B
rios på fram

sidan och extra tunt 
m

aterial på ryggen. 



 
 

K
ortärm

ad cykeltröja

Pro: N
yutvecklad tröja i vår populära P

R
O

-serie m
ed ett nytt 

m
aterial, R

azor. R
azor är en typ av lycra som

 finns fram
till, 

baktill och i ärm
arna på tröjan. M

aterialet följer kroppen på 
bästa sätt sam

tidigt som
 det är lätt, luftigt och torkar snabbt. 

E
n oerhört bekväm

 tröja att ha på sig m
ed m

eshpaneler i 
sidorna för ännu bättre ventilation. Ä

rm
sluten är lim

m
ade för 

att undvika skavande söm
m

ar och ge bästa passform
 så att 

inget fladdrar i vinden. S
öm

m
arna över axlarna anpassar 

sig efter kroppen och gör tröjan till vår m
est rörliga tröja i 

axelpartiet.

N
y dold dragkedja i kraftigt plastm

aterial gör att den går lätt 
m

en sam
tidigt är stark. S

ilikon i resåren längs ner på tröjan 
förhindrar tröjan från att glida upp. E

n tröja för dig som
 vill 

ha bland det bästa på m
arknaden, används bl a av B

ritish 
C

ycling.
E

tt tips är att ta en storlek m
indre än vad du brukar om

 du gillar 
en tightsittande tröja. D

et stretchiga m
aterialet gör att tröjan 

kan kännas lite lösare.



 
 

K
ortärm

ad cykeltröja

A
ero: Tröjan för varm

a som
m

ardagar när du vill att det 
ska gå fort och sam

tidigt hålla dig sval. K
ragen är 

m
inim

al för att m
inska luftm

otståndet och sam
tidigt 

hålla dig sval m
ed fri rörlighet. M

aterialet i tröjan 
fram

till är av Verano U
ltra som

 ger en sval och 
behaglig känsla m

ed snabb torktid. A
xelpartiet, 

ärm
arna och baksidan är av ett tunt perforerat m

aterial 
som

 är så lätt att det knappt känns att du har det på 
kroppen.

Ä
rm

sluten är lim
m

ade för att undvika skavande söm
m

ar 
och ge bästa passform

 så att inget fladdrar i vinden. 
N

y dold dragkedja i kraftigt plastm
aterial gör att den 

går lätt m
en sam

tidigt är stark. S
ilikon i resåren längs 

ner på tröjan förhindrar tröjan från att glida upp.



 
 Långärm

ad cykeltröja

A
ctive: Långärm

ad cykeltröja i anatom
iskt snitt. 

E
n tröja som

 läm
par sig bäst till vår- och 

höstdagar sam
t före och efter tävling. E

n varm 
tröja perfekt för svenska förhållanden. Tröjan du 
kom

m
er att älska.

D
en flossade insidan kan göra att tröjan känns 

tightare. Ä
r din vanliga cykeltröja tight tipsar vi om 

att ta en storlek större om
 du vill få plats m

ed 
underställ.  

Pro: Långärm
ad cykeltröja i ett anatom

iskt snitt 
som

 passar bäst till vår- och höstdagar sam
t för 

före och efter tävling på som
m

aren. E
lastico är 

elastisk, varm
 och perfekt för svenska 

förhållanden. 



 
 

C
ykelväst

Väst: M
ycket lätt väst som

 enkelt får plats i 
bakfickan. V

ästen sitter bra och är vindavvisande. 
N

ät i ryggen för optim
al ventilation. R

esår i 
arm

hålorna förhindrar vinden att kom
m

a in under 
västen. 

Väst m
ed 3 fickor: M

ångsidig och robust 
m

em
branväst i m

aterialet W
 &

 W
 M

ission Light. 
Vind- och vattenavvisande och ger ett utm

ärkt 
skydd. A

natom
isk passform

. N
ätrygg för optim

al 
ventilation och håller startnum

m
er synliga. R

esår 
vid arm

hålorna förhindrar vinden att kom
m

a in 
under västen. D

etsam
m

a gäller för m
idjan som 

dessutom
 har siliconresår som

 håller västen på 
plats. H

el dragkedja m
ed vindlås på insidan. 

K
ragen är 6 cm

 hög för ökad isolering och 
kom

fort. Tre bakfickor m
ed elastiska öppningar, 

reflekterande detaljer för ökad synlighet i m
örker. 



 
 

C
ykeljacka

Vind &
 vattenjacka m

ed avtagbara ärm
ar: E

n 
lätt jacka m

ed det vind- och vattenavvisande 
m

em
branet M

ission. R
yggpaneler i Lycra för ökad 

ventilation. Vadderad krage för ökad kom
fort. 

Jackan kan användas som
 väst genom

 att ta av 
ärm

arna.  

H
öst- och vårjacka: Varm

 cykeljacka för tidig vår 
och sen höst. V

ind- och vattenavvisande 
m

em
bran. Lycra i ryggpaneler för ökad ventilation. 

Vinterjacka: C
ykeljacka för användning under de 

kallare dagarna. V
ind- och vattenavvisande 

m
em

bran på utsidan m
ed flossad insida för ökad 

kom
fort. 



 
 

C
ykelbyxor

A
ctive: C

ykelbyxor m
ed hängslen i det elastiska 

Lycram
aterialet bidrar till bra rörlighet och 

passform
 

Elite: C
ykelbyxor m

ed hängslen m
ed P

ow
er 

Lycra. I kom
bination m

ed det nya A
rcosnittet får 

de här byxorna en fantastisk passform
. 

Pro: V
år nya toppbyxa! G

jorda i G
offratom

aterial 
som

 är m
ed aerodynam

iskt och m
er 

kom
prim

erande än våra tidigare byxor. 
Tillsam

m
ans m

ed det nya A
rcosnittet gör det att 

de här byxorna sitter som
 gjutna på kroppen.

Zoom
 X-pad: E

n tunnare och m
er följsam

 pad 
som

 läm
par sig för kortare träningar eller 

tävlingar. 
Endurance Plus/X-Lady-Pad: E

n tjockare och 
kraftigare pad som

 läm
par sig för längre 

distanspass. 



 
 

Långa C
ykelbyxor

Elite: Långa cykelbyxor m
ed hängslen, utan pad. 

E
n byxa gjord i det värm

eisolerande m
aterialet 

R
oubaix. B

yxorna är perfekta för de kallare 
dagarna då du önskar en varm

 byxa.

R
ainM

em
: Långa cykelbyxor m

ed hängslen, utan 
pad. För de kallare och ruggigare dagarna. E

n 
m

åste-ha-byxa för dig som
 cyklar i regn och kyla. 

R
ainM

em
-m

aterialet är vattenavvisande och 
håller dig varm

. 



 
 

Tem
podräkter

C
yclo-O

ne: N
y tem

podräkt m
ed nytt snitt och 

färre söm
m

ar. Finns m
ed långa ärm

ar. För dig 
som

 vill ha den snabbaste tem
podräkten. 

K
om

bidräkt: K
om

bidräkten är för dig som
 vill ha 

det senaste inom
 landsvägs- och terrängcykling. 

Liknar en tem
podräkt, m

en m
ed fickor på ryggen 

och en öppning m
ellan över- och underdel. P

ow
er 

Lycra i underdel och tunnare i överdelen. 

C
ykelcrossdräkt: Tem

podräkt för de kallare 
dagarna m

ed det värm
ande R

oubaix-m
aterialet 

på insidan. P
erfekt för cykelcrossäsongen. 


