Midseason is aangebroken!
De winter is net voorbij en we hebben ook al wat van
hogere temperaturen kunnen genieten. De lente
kriebelt en de zomertijd is ingegaan dus we kunnen 'savonds ook weer langer fietsen. Een heerlijk
vooruitzicht!
Toch kan het nog akelig koud en winderig zijn. Voor
elk weertype hebben wij wind- en regenbestendige
kleding om uw fietsrit aangenaam te houden. Bezoek
onze website of maak een afspraak in onze winkel om
geschikte kleding te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens
naar de kleding van
S-Phyre; naadloos, lichtgewicht, aerodynamisch,
perfecte pasvorm, geweldig!
Blijf (gezond) fietsen!

Pijnlijke voeten?

Heeft u last van pijnlijke voeten
tijdens het fietsen?
Maak een afspraak met een van
onze schoenspecialisten om uw
voeten te laten opmeten. Er zijn
vele oplossingen om van uw pijn
af te komen.
BEL 050-3129256

Navigatie
Als geautoriseerd Garmin-dealer hebben wij een uitgebreid
assortiment fietscomputers, diverse wearables en
smartwatches met uiteenlopende mogelijkheden. Bij ons kunt
u terecht voor GPS-fietscomputers, afslag-voor-afslagnavigatie, fietsroutes, veiligheidsfuncties en meer. Bekijk
gedetailleerde gegevens over uw prestaties of plan uw
volgende rit, het is allemaal mogelijk.
Maak een afspraak en kom langs in onze winkel om alle
toestellen te ontdekken.

Tips uit onze webshop

S-Phyre
fietsshirt met
korte mouw
Extreem lichtgewicht
weefsel in combinatie
met gebreide stof aan
de achterzijde voor
aerodynamische
effecten en goede
luchtdoorlatendheid.
Beperkte rekbaarheid
op de rug, om te sterk
doorhangen van de
zakken te voorkomen.
Verlengde mouwen om
de spieren perfect te
steunen, gemaakt van
een combinatie van
geweefde en gebreide
stof aan de onderarm
voor een ongelooflijke
anatomische pasvorm.
Vlakke, omgekeerde rits
aan de voorzijde voor
een glad uiterlijk en
goede aerodynamica.
.

Garmin Edge
Explore

Aftershokz
OpenMove

Ontdek nieuwe routes
en blijf connected,
overal waar u fietst met
de Edge Explore. Deze
gebruiksvriendelijke
GPS-fietscomputer is
voorzien van een
voorgeladen Garmin
fietskaart die de
populaire routes van
andere fietsers laat zien.
Met een
verscheidenheid aan
connected functies kunt
u in contact blijven met
andere fietsers en het
thuisfront. Met Edge
Explore hebt u de
perfecte partner voor
toeren en avonturen.v

Blijf bewust, blijf veilig
De OpenMove maakt
gebruik van 7e
generatie bone
conduction technologie.
Met de OpenMove kan
iedereen veilig naar
muziek luisteren dankzij
het open-ear ontwerp.

shop Navigatie

De OpenMove stelt je in
staat om zowel het
verkeer als je muziek te
horen, hierdoor blijf je je
bewust van je omgeving
terwijl je toch kunt
genieten van audio.
Comfortabel open-ear
Er zit niets in of over je
oren. Hierdoor blijven je
oren vrij en kun je
comfortabel luisteren.
shop Aftershokz

shop kleding
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