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Roupa Ciclismo
Calções de Ciclismo
Descrição do Produto
Os calções de Ciclismo PECOL são fabricados com tecido técnico italiano de base Licra de 220gr que
ajuda na secagem rápida. Está equipado com alças leves e de tecido fino para maior conforto.
Cintas e costas construídas com diferentes densidades de malha para maior e melhor respirabilidade e
conforto. Faixa adesiva de 70mm no interior para melhorar a estabilidade no quadríceps durante a atividade.
Painel traseiro microperfurado para maior ventilação.
Detalhe reflexivo no verso para garantir maior visibilidade de qualquer ângulo.
Carneira RECORD de elevada qualidade com uma excelente capacidade de absorção de impacto
garantindo um maior conforto em actividades de maior duração.

Características
• Tecido italiano
• Peso: 185 g (tamanho M)
• Composição: 75% Nylon, 25% Licra
• Grip antiderrapante impregnado de silicone

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Grip antiderrapante
impregnado de silicone
✓ Manga curta sem costura para
evitar abrasão e proporcionar
maior conforto

Tecnologia
• Elastic Interface
• ColdBlack
• Detalhe refletor

Camisola de Ciclismo
Descrição do Produto
A camisola de ciclismo PECOL é feita de tecido elástico desenvolvido à base de microfibras para melhor
conforto. Sistema MICROFRESH proporciona um tacto suave e dispersa o suor e as concentrações de
calor corporal evitando sobreaquecimento do corpo, proporcionando também uma secagem mais rápida
da roupa. Tecido de suporte microperfurado para garantir uma melhor ventilação e evaporação do suor.
Possui uma gola fina em estilo francês para maior aerodinâmica, ótima liberdade de movimentos.
Manga listadas sem costura para um contacto confortável com a pele.
Inclui 3 bolsos na parte traseira para transporte de suplementação.
Fecho de correr YKK camlock com aba de tecido para proteger o pescoço.
Detalhe reflexivo no verso para garantir maior visibilidade de qualquer ângulo.

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Grip antiderrapante
impregnado de silicone

• Tecido Microfresh 130gr
• Fecho YKK Camlock
• Grip antiderrapante impregnado de silicone
• Tecido de suporte microperfurado
• Três bolsos traseiros
• Peso: 100 g(tamanho M)
• Composição: 86% Poliester, 14% Licra

✓ Manga curta sem costura para
evitar abrasão e proporcionar
maior conforto
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Instruções de Lavagem
Para garantir uma boa lavagem recomendamos
lavar à mão ou numa máquina de lavar roupa a 30º
com a quantidade óptima de detergente e nunca
adicionar amaciador ou lixívia. É importante lavar
a peça de vestuário do avesso num programa
sintético. A secagem deve ser efetuada num local
quente e arejado, nunca forçado pelo secador ou
pelos radiadores.
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Para informações técnicas, de
qualidade ou segurança do produto,
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes 3750-403
Espinhel, Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900
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Comprimento Centro Costa

B

Peito

45

47

49

Cinta

40

42
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Fundo Bainha

42,5

44,5

46,5

D

Cava

18

19

20

E

Abertura Decote

13

13,5

14

F

Comprimento Manga

21,5

22

22,5

G

Punho Manga

11,5

12,25

13

Medidas em centímetros

M

L

XL

A

Altura Total

COMPONENTES PEÇA

83

85

88

B

Altura até ao gancho

66

68

70

C

Cinta

33

35

38

D

Punho

19

20

21

Medidas em centímetros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

000114100010

Camisola Ciclismo tam. M PECOL

1 Uni.

000114100011

Camisola Ciclismo tam. L PECOL

1 Uni.

000114100012

Camisola Ciclismo tam. XL PECOL

1 Uni.

000114100013

Calções Ciclismo tam. M PECOL

1 Uni.

000114100014

Calções Ciclismo tam. L PECOL

1 Uni.

000114100015

Calções Ciclismo tam. XL PECOL

1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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