
BARN OG VINTERBEKLEDNING



BIORACER er verdensledende produsent av
sykkel- og teambekledning siden 1984. Vi
finnes i over 20 land og satser tøft for å bli
markedsledende også i Norge.
Bioracer Norge startet opp august 2015 og
holder til på Skedsmokorset og i Trondheim. Vi
tilbyr teknisk teambekledning til sykkel, ski, løp
og triatlon for klubber og bedrifter, samt
Collection (uten profilering). 

BIORACER har over 30 års erfaring i bransjen
og er en av Europas største og mest innovative
leverandører på sykkeltøy, med fokus på
kvalitet og aerodynamikk. 
Landslagene til Belgia, Nederland og Tyskland
har satt sin lit til Bioracer og benytter deres
sykkeltøy i mesterskap.



ANBEFALTE
PRODUKTER

BARN

TRØYE KORTERM PROF MATRIX
Artikkelnr.: 51380
Den kortermete PROF MATRIX
trøyen er perfekt for deg som ønsker
en klassisk sykeltrøye med normal
passform og komfort. Trøyen har et
luftig og UV-beskyttende stoff, som
passer perfekt til trening og mosjon.
Trøyen har tre lommer, er sydd i et
raglansnitt og glidlåsen er av
høyeste YKK kvalitet.

JAKKE PROF WINDBLOCK COMBI LIGHT 2.0 
Artikkelnr.: 51520
Med en vindtett front er man mindre utsatt for surt vær
eller fra fartsvinden som kjøler deg ned under sykling.
Den flossede, pustende baksiden bidrar til at jakken ikke
føles tett samtidig som den isolerer mot litt kjøligere vær. 

BIBSHORTS RACE
PROVEN 2.0 LYCRA 
Artikkelnr.: 52155
Lycra- shortsen har, som
alle shortser i RACE
PROVEN kolleksjon et eget
panel på hvert av lårene,
samt et eget bakpanel.
Dette gir uovertruffen 
passform og muskelstøtte.
Bakpanelet er dobbelt så
buksen er ikke 
gjennomsiktig, selv ikke når
den blir våt. Buksens brede
leggbånd gjør at buksen
sitter der den skal til enhver
tid. Prøv gjerne en størrelse
mindre enn man bruker i
trøye. 

Pris og 
kvalitet
i fokus!



ANBEFALTE
PRODUKTER

VINTER
Tøy som tåler
den norske
vinteren!

PROF/RACE PROVEN WINTER JACKET PIXEL
Artikkelnr.: 56443/51510
PROF/RACE PROVEN vinter-
jakke er en svært isolerende
jakke til trening under kalde
vinterforhold. Jakken er utstyrt
med det reflekterende «Pixel

100» stoffet. Jakken er 100
prosent vindtett. Det ytre laget
av jakken er reflekterende og
gir maksimal synlighet under
mørke værforhold.

WINTER CAP
Artikkelnr.: 15514
Klassikeren er tilbake! Varm
sykkelcaps som er perfekt for
de kjøligere dagene.

WINTER SOCK
Artikkelnr.: 20113
Høy og varm sykkelsokk i
merinoull.

BIBTIGHTS RACE PROVEN
2.0 WINTER PROTECT PIXEL
Artikkelnr.: 53541
Bibtights RP 2.0 Vinter Protect
Tempest er vår varmeste vinter-
bukse. Den passer svært godt
sammen med alle våre vinter-
jakker. Buksen er laget av
Tempest Protect, et vindtett og
vannavvisende materiale. Det er
refleks på bak panelet og langs
leggene for ekstra synlighet.
Selene er brede for å ikke skape
press på skuldrene. Buksen har
også et sømløst stykke materiale
som går under foten. 
OBS: Vi anbefaler å gå opp 1-2
størrelser fra bibshorts.






