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OFICJALNA ODZIEŻ STOWARZYSZENIA – 2020
Nasza odzież jest zaprojektowana tak, aby każdy miał poczucie komfortu i wygody.
Ważnym czynnikiem jest dobra widoczność na drodze oraz wygląd rowerzystów, tak aby
godnie prezentowali nasze Stowarzyszenie. Nowa kolekcja zawiera zmieniony układ graficzny, lepszy gatunkowo materiał, oddający szybko wilgoć do otoczenia. Stroje są wtedy
suche i poprawia się komfort ich noszenia. Projekt kolekcji oraz jego kolorystyka jest własnością Stowarzyszenia. Autorem najnowszej kolekcji jest Wojciech Kleban. Całość dopełnia połączenie z marką profesjonalnej odzieży sportowej.

Cennik odzieży dla Członków Stowarzyszenia (netto z 2014 r.):
– koszulka krótki rękaw – 85 zł
– bluza lub koszulka długi rękaw – 105 zł
– bluza membrama (ocieplana) – 150 zł
– spodenki krótkie z wkładką żelową antybakteryjną, na szelkach – 90 zł
– spodnie długie ocieplane z wkładką żelową antybakteryjną, na szelkach – 120 zł
– spodnie długie nieocieplane z wkładką żelową antybakteryjną, na szelkach – 120 zł
Do cen należy doliczyć podatek VAT-23% oraz koszt przesyłki.
Przy zamówieniu powyżej 10 szt. danej odzieży, producent udziela rabatu ilościowego.

Spodenki krótkie z wkładką żelową antybakteryjną, na szelkach:
Siedem idealnie skrojonych anatomicznych paneli gwarantuje idealne dopasowanie spodenek do ciała. Wszyta specjalnie wyprofilowana wkładka antybakteryjna (z certyfikatem
Coolmax) zapewnia komfort podczas jazdy,
utrzymuje naturalny poziom bakterii i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Antypoślizgowa silikonowa gumka zapobiega
podwijaniu się nogawek.
Rozmiary – spodenki krótkie (wkładka
damska lub męska):
XS – obwód w pasie – 72-78 cm - optymalny
wzrost (odchyłka) – 165cm (8 cm)
S – obwód w pasie – 78-84 cm - optymalny
wzrost (odchyłka) – 170cm (12 cm)
M – obwód w pasie – 84-90 cm - optymalny
wzrost (odchyłka) – 175 cm (12 cm)
L – obwód w pasie – 90-96 cm - optymalny wzrost (odchyłka) – 180 cm (12 cm)
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XL – obwód w pasie – 96-102 cm - optymalny wzrost (odchyłka) – 185 cm (12 cm)
XXL – obwód w pasie – 102-108 cm - optymalny wzrost (odchyłka) – 190 cm (12 cm)

Koszulki - krótki rękaw:
Koszulki wykonane są z elastycznej przyjemnej w dotyku dzianiny poliestrowej zawierającej włókna TREVIRA, charakteryzującej się
wysoką oddychalnością, krótkim czasem
schnięcia. Dzięki anatomicznym kształtom koszulki doskonale dopasowują się do ciała i nie
stwarzają oporów powietrza podczas jazdy. Z
tyłu koszulki naszyta jest trójdzielna kieszeń ze
ściągającą gumą zapobiegającą wypadaniu
przedmiotów na zewnątrz. np. mapy, drobnych
narzędzi.
Rozmiary – koszulka krótki rękaw:
XXXS – obwód w klatce piersiowej – max 70
cm, dł. tyłu koszulki – 58 cm, wzrost (odchyłka) – 140 cm (6cm)
XXS – obwód w klatce piersiowej – max 76 cm, dł. tyłu koszulki – 61 cm, wzrost (odchyłka) – 150 cm (6cm)
XS – obwód w klatce piersiowej – max 80 cm, dł. tyłu koszulki – 64 cm, wzrost (odchyłka)
– 160 cm (6cm)
S – obwód w klatce piersiowej – max 84 cm, dł. tyłu koszulki – 67 cm, wzrost (odchyłka)
– 165 cm (6cm)
M – obwód w klatce piersiowej – max 90 cm, dł. tyłu koszulki – 70 cm, wzrost (odchyłka)
– 170 cm (8cm)
L – obwód w klatce piersiowej – max 98 cm, dł. tyłu koszulki – 74 cm, wzrost (odchyłka)
– 175 cm (8cm)
XL – obwód w klatce piersiowej – max 106 cm, dł. tyłu koszulki – 76 cm, wzrost (odchyłka) – 180 cm (8cm)
XXL – obwód w klatce piersiowej – max 114 cm, dł. tyłu koszulki – 79 cm, wzrost (odchyłka) – 185 cm (8cm)
XXXL – obwód w klatce piersiowej – max 122, dł. tyłu koszulki – 82 cm, wzrost (odchyłka) – 190 cm (8cm)
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Koszulki - długi rękaw:
Koszulki wykonane są z elastycznej przyjemnej w dotyku dzianiny poliestrowej zawierającej włókna TREVIRA, charakteryzującej się wysoką oddychalnością, krótkim czasem
schnięcia. Dzięki anatomicznym kształtom koszulki doskonale dopasowują się do ciała
i nie stwarzają oporów powietrza podczas jazdy. Z tyłu koszulki naszyta jest trójdzielna
kieszeń ze ściągającą gumą zapobiegającą wypadaniu przedmiotów na zewnątrz. np. mapy,
drobnych narzędzi.

Bluza:
Podstawowym zadaniem bluz kolarskich jest ochrona organizmu przed
wychłodzeniem w czasie niesprzyjającej aury. Bluzy wykonane są z mniej
elastycznej, oddychającej a co najważniejsze ocieplanej dzianiny poliestrowej zawierającej włókna TREVIRA
charakteryzujące się wysoką oddychalnością, krótkim czasem schnięcia
(patrz wyżej). Pomimo, że bluzy są
grubsze a dzięki temu cieplejsze i mniej przewiewne od koszulek, poprzez anatomiczny
kształt doskonale dopasowują się do ciała. Bluza zawiera zamek na całej długości.
Rozmiary – koszulka długi rękaw / bluza:
XXXS – obwód w klatce piersiowej – max 70 cm, dł. tyłu koszulki – 58 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 67 cm, wzrost (odchyłka) – 140 cm (6cm)
XXS – obwód w klatce piersiowej – max 76 cm, dł. tyłu koszulki – 61 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 70 cm, wzrost (odchyłka) – 150 cm (6cm)
XS – obwód w klatce piersiowej – max 80 cm, dł. tyłu koszulki – 64 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 74 cm, wzrost (odchyłka) – 160 cm (6cm)
S – obwód w klatce piersiowej – max 84 cm, dł. tyłu koszulki – 67 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 77 cm, wzrost (odchyłka) – 165 cm (6cm)
M – obwód w klatce piersiowej – max 90 cm, dł. tyłu koszulki – 70 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 80 cm, wzrost (odchyłka) – 170 cm (8cm)
L – obwód w klatce piersiowej – max 98 cm, dł. tyłu koszulki – 74 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 84 cm, wzrost (odchyłka) – 175 cm (8cm)
XL – obwód w klatce piersiowej – max 106 cm, dł. tyłu koszulki – 76 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 87 cm, wzrost (odchyłka) – 180 cm (8cm)
XXL – obwód w klatce piersiowej – max 114 cm, dł. tyłu koszulki – 79 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 90 cm, wzrost (odchyłka) – 185 cm (8cm)
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XXXL – obwód w klatce piersiowej – max 122, dł. tyłu koszulki – 82 cm, dł. rękawa od
kołnierzyka – 93 cm, wzrost (odchyłka) – 190 cm (8cm)

Spodnie ocieplane długie:
Ocieplane spodnie kolarskie wykonane są z trzynastu, idealnie skrojonych anatomicznych
paneli, dzięki czemu zawsze dobrze przylegają do ciała. Oryginalna miła dla ciała i miękka
ocieplana (tzw. „drapana”) Lycra gwarantuje najlepsze parametry izolacyjne. Specjalnie
wyprofilowana wkładka antybakteryjna z certyfikatem CoolMax zapewnia większą wygodę jazdy oraz utrzymuje naturalny poziom bakterii i ograniczają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. U dołu nogawek wszyte są zamki, które ułatwiają zakładanie spodni.
Wygodne szelki zapobiegają ześlizgiwaniu się spodni. Dwa loga odblaskowe zapewniają
widoczność.
Szczegóły produktu:
– anatomicznych panele zapewniają idealne dopasowanie do
ciała
– wkładka z certyfikatem Coolmax (antybakteryjna, antyzapachowa)
– szelki zapobiegają ześlizgiwaniu się spodni
– długość nogawek - do kostek
– odblaskowe logo z przodu + odblaskowe elementy z tyłu nogawek
– do kostek- nogawki zakończone zamkami YKK
– skład materiału: 80% poliester, 20% elastan, gramatura 235
g/m2
– wyprodukowane w Polsce przez ATTIQ
Rozmiary – spodnie długie ocieplane oraz nieocieplane (wymiary mogą się różnić plus/minus 1 cm):
XS – wzrost – 158 cm -172 cm, obwód pasa – 70 cm - 78 cm,
obwód w pasie bez rozciągania – 64 cm, obwód uda bez rozciągania 38 cm, wewnętrzna długość nogawki – 66 cm, wysokość
stanu – 28 cm
S – wzrost – 164 cm -176 cm, obwód pasa – 74 cm - 82 cm,
obwód w pasie bez rozciągania – 68 cm, obwód uda bez rozciągania 40 cm, wewnętrzna długość nogawki – 68 cm, wysokość
stanu – 28 cm
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M – wzrost – 168 cm -180 cm, obwód pasa – 80 cm - 88 cm, obwód w pasie bez rozciągania
– 72 cm, obwód uda bez rozciągania 42 cm, wewnętrzna długość nogawki – 70 cm, wysokość stanu – 29 cm
L – wzrost – 172 cm -184 cm, obwód pasa – 86 cm - 96 cm, obwód w pasie bez rozciągania
– 76 cm, obwód uda bez rozciągania 44 cm, wewnętrzna długość nogawki – 72 cm, wysokość stanu – 30 cm
XL – wzrost – 176 cm -188 cm, obwód pasa – 92 cm - 102 cm, obwód w pasie bez rozciągania – 80 cm, obwód uda bez rozciągania 46 cm, wewnętrzna długość nogawki – 74 cm,
wysokość stanu – 31 cm
XXL – wzrost – 180 cm -192 cm, obwód pasa – 98 cm - 108 cm, obwód w pasie bez
rozciągania – 84 cm, obwód uda bez rozciągania 48 cm, wewnętrzna długość nogawki –
76 cm, wysokość stanu – 32 cm
XXXL – wzrost – 180 cm -192 cm, obwód pasa – 104 cm - 114 cm, obwód w pasie bez
rozciągania – 88 cm, obwód uda bez rozciągania 50 cm, wewnętrzna długość nogawki –
76 cm, wysokość stanu – 32 cm
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