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Kortärmad cykeltröja

Active: Behaglig kortärmad cykeltröja gjord i 
materialet Devan. Tröjan har ett aktivt snitt som 
smiter åt i midjan och ärmarna. 3 bakfickor. 

Elite: Kortärmad cykeltröja i det tekniska och 
luftiga materialet Spinn. Elastisk Lycra i 
skulderpartiet för ökad rörelsefrihet. Elastiskt 
ärmslut för bästa passform. 

Pro: Vår tunnaste och lättaste tävlingströja. 
Utformad för maximal aerodynamik. Det elastiska 
materialet Brios på framsidan och extra tunt 
material på ryggen. 



  

Långärmad cykeltröja

Active: Långärmad flossad cykeltröja som passar 
bäst till vår- och höstdagar samt före och efter 
tävling. Perfekt för våra svenska 
väderförhållanden. 

Pro: Långärmad flossad cykeltröja i 
aerodynamiskt snitt. Elastisk, varm och perfekt för 
våra svenska väderförhållanden. 



  

Cykelväst

Väst: Mycket lätt väst som enkelt får plats i 
bakfickan. Västen sitter bra och är vindavvisande. 
Nät i ryggen för optimal ventilation. Resår i 
armhålorna förhindrar vinden att komma in under 
västen. 

Väst med 3 fickor: Mångsidig och robust väst 
med vatten- och vindavvisande membran. Tre 
bakfickor med elastiska öppningar, reflekterande 
detaljer för ökad synlighet. 



  

Cykeljacka

Cykeljacka (Mission) med avtagbara ärmar: En 
lätt jacka med det vind- och vattenavvisande 
membranet Mission. Ryggpaneler i Lycra för ökad 
ventilation. Vadderad krage för ökad komfort. 
Jackan kan användas som väst genom att ta av 
ärmarna. Finns som vanlig jacka. 

Höst- och vårjacka: Varm cykeljacka för tidig vår 
och sen höst. Vind- och vattenavvisande 
membran. Lycra i ryggpaneler för ökad ventilation. 

Vinterjacka: Cykeljacka för användning under de 
kallare dagarna. Vind- och vattenavvisande 
membran på utsidan med flossad insida för ökad 
komfort. 



  

Cykelbyxor

Active: Cykelbyxor med hängslen i det elastiska 
Lycramaterialet bidrar till bra rörlighet och 
passform 
Elite: Cykelbyxor med hängslen med Power 
Lycra. I kombination med det nya Arcosnittet får 
de här byxorna en fantastisk passform. 
Pro: Vår nya toppbyxa! Gjorda i Goffratomaterial 
som är med aerodynamiskt och mer 
komprimerande än våra tidigare byxor. 
Tillsammans med det nya Arcosnittet gör det att 
de här byxorna sitter som gjutna på kroppen.

Zoom X-pad: En tunnare och mer följsam pad 
som lämpar sig för kortare träningar eller 
tävlingar. 
Endurance Plus/X-Lady-Pad: En tjockare och 
kraftigare pad som lämpar sig för längre 
distanspass. 



  

Långa Cykelbyxor

Elite: Långa cykelbyxor med hängslen, utan pad. 
En byxa gjord i det värmeisolerande materialet 
Roubaix. Byxorna är perfekta för de kallare 
dagarna då du önskar en varm byxa.

RainMem: Långa cykelbyxor med hängslen, utan 
pad. För de kallare och ruggigare dagarna. En 
måste-ha-byxa för dig som cyklar i regn och kyla. 
RainMem-materialet är vattenavvisande och 
håller dig varm. 



  

Tempodräkter

Cyclo-One: Ny tempodräkt med nytt snitt och 
färre sömmar. Finns med ¾-ärmar eller långa 
ärmar. För dig som vill ha den snabbaste 
tempodräkten. 

Kombidräkt: Kombidräkten är för dig som vill ha 
det senaste inom landsvägs- och terrängcykling. 
Liknar en tempodräkt, men med fickor på ryggen 
och en öppning mellan över- och underdel. Power 
Lycra i underdel och tunnare i överdelen. 

Cykelcrossdräkt: Tempodräkt för de kallare 
dagarna med det värmande Roubaix-materialet 
på insidan. Perfekt för cykelcrossäsongen. 


