
Vision kilpapaita miehet

€ 63,00
Vision kilpapaita on valmistettu nopeasti kuivuvasta, hengittävästä ja
joustavasta lycra-materiaalista, joka takaa hyvän liikkumavapauden ja
käyttömukavuuden. Kilpapaita on muotoonommeltu ja istuu hyvin ja
napakasti. Ihanteellisen kosteuden kuljetuksen ja mukavuuden

nopeatempoisessa hiihdossa takaavat paidan selkämyksen tuuletuspaneelit. Tämän hiihtopaidan
etuosassa on vetoketju ja helmassa silikonireunus, joka estää paidan kiertymisen ylös. Sopii täydellisesti
vauhdista pitäville hiihtäjille.

Vision kilpatrikoot miehet

€ 55,00
Vision kilpatrikoot on valmistettu nopeasti kuivuvasta, hengittävästä ja
joustavasta lycra-materiaalista, joka takaa hyvän liikkumavapauden ja
käyttömukavuuden. Trikoot on muotoonommeltu, ja ne istuvat päällä
napakasti ja mukavasti. Treenitrikoiden polvitaipeissa on tuuletuspaneelit

helpottamassa kosteuden kuljetusta nopeassa tempossa. Nämä trikoot ovat erittäin loistava valinta
nopeatempoisesta hiihdosta pitäville.

Vision kilpapaita naiset

€ 63,00
Vision kilpapaita on valmistettu nopeasti kuivuvasta, hengittävästä ja
joustavasta lycra-materiaalista, joka takaa hyvän liikkumavapauden ja
käyttömukavuuden. Kilpapaita on muotoonommeltu ja istuu hyvin ja
napakasti. Ihanteellisen kosteuden kuljetuksen ja mukavuuden

nopeatempoisessa hiihdossa takaavat paidan selkämyksen tuuletuspaneelit. Tämän hiihtopaidan
etuosassa on vetoketju ja helmassa silikonireunus, joka estää paidan kiertymisen ylös. Sopii täydellisesti
vauhdista pitäville hiihtäjille.

Vision kilpatrikoot naiset

€ 55,00
Vision kilpatrikoot on valmistettu nopeasti kuivuvasta, hengittävästä ja
joustavasta lycra-materiaalista, joka takaa hyvän liikkumavapauden ja
käyttömukavuuden. Trikoot on muotoonommeltu, ja ne istuvat päällä
napakasti ja mukavasti. Treenitrikoiden polvitaipeissa on tuuletuspaneelit

helpottamassa kosteuden kuljetusta nopeassa tempossa. Nämä trikoot ovat erittäin loistava valinta
nopeatempoisesta hiihdosta pitäville.
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Element vuoritettu treenitakki miehet

€ 110,00
Miesten Element Plus vuorillinen treenitakki on tarkoitettu sinulle, joka
rakastat hiihtämistä. Hiihtotakki on muotoonommeltu, ja siinä on kapea
istuvuus, joka myötäilee treeniliikkeitä. Takissa on vuori, ja se on valmistettu
pehmeästä ja joustavasta softshellmateriaalista. Takin selkämyksessä on

suuret paneelit ja kainaloissa mesh-paneelit, jotka takaavat hyvän ilmankierron kovan treenin aikana.
Takin materiaali hylkii tuulta ja vettä ja sopii siksi hyvin huonoonkin säähän. Hiihtotakin selkämyksessä ja
muissa osissa on useita heijastinelementtejä, jotka parantavat näkyvyyttäsi pimeällä. Takissa on kaksi
vetoketjullista taskua, helmassa yhdellä kädellä säädettävä kiristysnyöri, tuulensuojaläppä, leukasuoja,
pehmeävuorinen kaulus ja resorihihat. Suvereeni takki kovalle hiihtoharrastajalle, joka ei kuitenkaan halua
kilpa-asua. Voidaan käyttää myös juoksutakkina talvisaikaan ja muutoin kylmällä säällä. Sopii
erinomaisesti eristäväksi kerrastoksi. Erittäin hyvä ja lämmin bestseller!

Element vuoritetut treenihousut miehet

€ 79,00
Element Plus vuorilliset treenihousut ovat hiihtoharrastajalle sopivat,
napakasti istuvat housut. Housut ovat muotoonommellut, niissä on kapea
istuvuus, ja ne myötäilevät vartalon liikkeitä. Nämä suositut housut ovat
kevyet ja joustavat ja vuorillisuutensa lisäksi niiden materiaali on

tuultahylkivää, ja etuosastaan myös erittäin hyvin vettähylkivää. Housujen takaosa on hengittävää ja
joustavaa materiaalia, joka myötäilee luonnollisesti vartalon liikkeitä, myös suuria. Tämä tekee housuista
erityisen sopivat juoksuun ja hiihtoon. Hengittävän takaosan lisäksi takaavat reisien meshvuori ja
polvitaipeiden ilmastointiaukot hyvän ilmankierron kovassakin treenissä. Housujen sivuissa on reisiin
ulottuvat vetoketjut, jotka helpottavat pukemista monojen tai muiden vaatteiden päälle. Housuissa on
myös joustava, nyörillinen vyötärö, vetoketjullinen tasku oikealla puolella ja heijastinyksityiskohtia.

Element vuoritettu treenitakki naiset

€ 110,00
Naisten Element Plus vuorillinen treenitakki on tarkoitettu sinulle, joka
rakastat hiihtämistä. Hiihtotakki on muotoonommeltu, ja siinä on kapea
istuvuus, joka myötäilee treeniliikkeitä. Takissa on vuori, ja se on valmistettu
pehmeästä ja joustavasta softshellmateriaalista. Takin selkämyksessä on

suuret paneelit ja kainaloissa mesh-paneelit, jotka takaavat hyvän ilmankierron kovan treenin aikana.
Takin materiaali hylkii tuulta ja vettä ja sopii siksi hyvin huonoonkin säähän. Hiihtotakin selkämyksessä ja
muissa osissa on useita heijastinelementtejä, jotka parantavat näkyvyyttäsi pimeällä. Takissa on kaksi
vetoketjullista taskua, helmassa yhdellä kädellä säädettävä kiristysnyöri, tuulensuojaläppä, leukasuoja,
pehmeävuorinen kaulus ja resorihihat. Suvereeni takki kovalle hiihtoharrastajalle, joka ei kuitenkaan halua
kilpa-asua. Voidaan käyttää myös juoksutakkina talvisaikaan ja muutoin kylmällä säällä, sekä
ulkoilutakiksi metsäpoluille ja pelloille. Sopii erinomaisesti eristäväksi kerrastoksi treeniä ennen ja treenin
jälkeen. Erittäin hyvä ja lämmin bestseller!

Element vuoritetut treenihousut naiset

€ 79,00
Element Plus vuorilliset treenihousut ovat hiihtoharrastajalle sopivat,
napakasti istuvat housut. Housut ovat muotoonommellut, niissä on kapea
istuvuus, ja ne myötäilevät vartalon liikkeitä. Nämä suositut housut ovat
kevyet ja joustavat ja vuorillisuutensa lisäksi niiden materiaali on

tuultahylkivää, ja etuosastaan myös erittäin hyvin vettähylkivää. Housujen takaosa on hengittävää ja
joustavaa materiaalia, joka myötäilee luonnollisesti vartalon liikkeitä, myös suuria. Tämä tekee housuista
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Bi-elastic pipo

€ 16,00
Bi-Elastic pipo on suosikkipipo treeniin ja vapaa-ajalle. Pipo on valmistettu
joustavasta materiaalista, joka istuu napakasti ja mukavasti, ja suojaa hyvin
tuulelta ja säältä. Bi-Elastic pipossa on hengittävä ja hyvin eristävä
verkkoneulosvuori, ja pipoa voikin käyttää treeniin myös kylminä

kuukausina. Upea pipo sopii niin naisille, miehille kuin nuorillekin.

Bi-elastic Air otsapanta

€ 12,00
Bi-Elastic Air -otsapanta on treeniotsapanta sinulle, joka treenaat ahkerasti
kylminä päivinä. Panta on joustava ja ohut, ja siinä on ilmastointireiät
korvien kohdalla ja ympärillä. Panta istuu napakasti ja suojaa hyvin tuulelta
ja säältä. Sopii täydellisesti korkean intensiteetin treeniin, naisille ja miehille.
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