Herre/Unisex

Elite LZR Raceshirt

http://www.teamorder.no/
Bruksområde: Konkurranse og trening, sommer.
Produktbeskrivelse: Teknisk sykkeltrøye utviklet ut fra
vår bestselger Elite Shirt. Denne oppgraderte modellen
har samme passform, men er mer tettsittende med
utrolig elastiske og behagelige materialer. Ny kroppsnær
passform sikrer at trøyen sitter godt og tett på kroppen,
og de elastiske materialene sørger for god komfort,
bevegelsesfrihet og mindre luftmotstand.
Ventilasjonspaneler i svettesoner gir trøyen meget gode
ventilerende egenskaper. Trøyen har i tillegg lomme med
glidelås bak og silikonkant i livet.

Pro LZR Shirt

Bruksområde: Konkurranse og trening, sommer/varm
sommer.
Produktbeskrivelse: Kompromissløs og høyteknisk
sykkeltrøye med ergonomisk perfekt sykkelpassform.
Den ergonomiske sykkelpassformen gjør at trøyen føles
tight over brystet når man står oppreist, mens den sitter
perfekt på kroppen så snart man setter seg på sykkelen.
Body shape og elastiske materialer sikrer optimal
komfort, bevegelsesfrihet og minimal luftmotstand. Lette
og pustende materialer gir trøyen meget gode
ventilerende egenskaper.

Elite LZR Bib Shorts

Bruksområde: Konkurranse og trening,
sommer/vår/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk sykkelshorts med meget
god passform. Dette er en kort sykkelshorts utviklet for
varme dager på sykkelen. Body shape og elastiske
Lycra® materialer sikrer optimal passform og
bevegelsesfrihet. Markedets beste pads fra CyTech,
flatlocks sømmer og Mesh bibs gir shortsen høy komfort.
Mesh bibs med pustende materiale gir meget gode
ventilerende egenskaper.

Elite LZR Bib Knickers

Bruksområde: Trening, vår/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk sykkelknickers med meget
god passform. Dette er en ¾-lang sykkelknickers utviklet
for kjølige dager på sykkelen. Body shape og elastiske
Lycra® materialer sikrer optimal passform og
bevegelsesfrihet. Markedets beste pads fra CyTech,
flatlocks sømmer og Mesh bibs gir shortsen høy komfort.
Mesh bibs med pustende materiale gir meget gode
ventilerende egenskaper.

Elite LZR Thermo Shirt

Bruksområde: Konkurranse og trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Teknisk og varm langarmet
sykkeltrøye i isolerende og behagelig materiale med
børstet innside for dager på sykkelen der temperaturen
kryper under 15 grader. Kroppsnær passform sikrer at
trøyen sitter godt og tett på kroppen. Sammen med
elastisk materiale gir dette meget god komfort,
bevegelsesfrihet og mindre luftmotstand. Pustende
materialer gir trøyen gode ventilerende egenskaper.
Refleksdetaljer gir sikker trening i mørket.

Elite LZR Lightweight Jacket

Bruksområde: Trening, vår/sommer/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk og fjærlett sykkeljakke
med meget god sykkelpassform. Dette er en vind- og
vannavisende sykkeljakke for kjølige dager med regn
eller vind. Kroppsnær passform gir god komfort,
bevegelsesfrihet og mindre luftmotstand og sikrer at
jakken sitter godt og tett på kroppen. Jakkens lave vekt
og ekstremt tynne materiale gjør den meget godt egnet
som reservebekledning bak i sykkeltrøya på dager med
skiftende værforhold. Soner med pustende materiale gir
jakken gode ventilerende egenskaper. Refleksdetaljer gir
sikker trening i mørket.

Elite LZR Lightshell RS-Jacket

Bruksområde: Trening, vår/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk og meget lett sykkeljakke
med avtakbare ermer og meget god sykkelpassform.
Avtakbare ermer gjør at jakken lett kan gjøres om til en
sykkelvest og den er dermed meget allsidig til bruk på
dager med skiftende værforhold. Jakken har vindtett og
vannavisende materiale for kalde dager på sykkelen.
Kroppsnær passform sikrer at jakken sitter godt og tett
på kroppen. Sammen med elastisk materiale sikrer dette
god komfort, bevegelsesfrihet og mindre luftmotstand.
Soner med pustende materiale gir jakken gode
ventilerende egenskaper. Refleksdetaljer gir sikker
trening i mørket.

Elite LZR Lightweight Vest

Elite LZR Thermo Jacket

Bruksområde: Konkurranse og trening, sommer.
Produktbeskrivelse: Teknisk og fjærlett sykkelvest med
meget god sykkelpassform. Dette er en vind- og
vannavisende sykkelvest for milde dager på sykkelen.
Kroppsnær passform sikrer at vesten sitter godt og tett
på kroppen. Vestens lave vekt og ekstremt tynne
materiale gir god komfort, bevegelsesfrihet og gjør den
meget godt egnet som reservebekledning bak i
sykkeltrøya på dager med skiftende værforhold.
Pustende materiale i sidene og i hele ryggen gir vesten
gode ventilerende egenskaper. Glidelåsåpning bak i
sidene gjør det enkelt å få tilgang til rygglommene på
sykkeltrøya under vesten. Refleksdetaljer gir sikker
trening i mørket.
Bruksområde: Trening, vinter.
Produktbeskrivelse: Teknisk og varm sykkeljakke med
meget god sykkelpassform og gode isolerende
egenskaper. Dette er en varm sykkeljakke med vindtett
og vannavisende materiale med børstet innside for
ekstra kalde dager på sykkelen. Kroppsnær passform
sikrer at jakken sitter godt og tett på kroppen. Sammen
med elastisk materiale gir dette god komfort,
bevegelsesfrihet og mindre luftmotstand. Varmt materiale
gir jakken meget gode isolerende egenskaper.
Refleksdetaljer gir sikker trening i mørket.

Pro LZR Bib Shorts

Pro LZR Lightshell Jacket

Bruksområde: Konkurranse og trening,
vår/sommer/høst.
Produktbeskrivelse: Kompromissløs og høyteknisk
sykkelshorts med ergonomisk perfekt sykkelpassform.
Dette er en kort sykkelshorts utviklet med tanke på
optimal komfort og prestasjoner på varme dager. Den
ergonomiske passformen gjør at shortsen sitter perfekt
på kroppen. Body shape og Lycra® Power materialer
sikrer optimal komfort, bevegelsesfrihet og minimal
luftmotstand. Markedets desidert beste pads fra CyTech,
flatlocks sømmer og Mesh bibs gir shortsen overlegen
komfort. Mesh bibs gir meget gode ventilerende
egenskaper.
Bruksområde: Trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Kompromissløs og høyteknisk
sykkeljakke med ergonomisk perfekt sykkelpassform.
Dette er en vindtett og vannavisende sykkeljakke for
kalde dager med regn eller vind på sykkelen. Den
ergonomiske sykkelpassformen gjør at jakken føles tight
over brystet når man står oppreist, mens den sitter
perfekt på kroppen så snart man setter seg på sykkelen.
Body shape og elastisk materiale sikrer optimal komfort,
bevegelsesfrihet og minimal luftmotstand. Soner med
pustende materiale gir jakken gode ventilerende
egenskaper. Refleksdetaljer gir sikker trening i mørket.

Pro LZR Phantomsuit

Bruksområde: Konkurranse, tempokjøring.
Produktbeskrivelse: Kompromissløs og høyteknisk
tempodrakt med ergonomisk perfekt sykkelpassform.
Dette er en tempodrakt utviklet for maksimale
prestasjoner og best mulig aerodynamikk. Den
ergonomiske sykkelpassformen gjør at drakten føles
veldig tight over brystet når man står oppreist, mens den
sitter perfekt på kroppen så snart man setter seg på
sykkelen. Body shape og Lycra® Power materialer sikrer
optimal komfort, bevegelsesfrihet og minst mulig
luftmotstand. Pustende materiale gir drakten meget gode
ventilerende egenskaper. Markedets desidert beste pads
fra CyTech og flatlocks sømmer gir drakten overlegen
komfort.

Elite LZR Bi-Elastic Bib Tights
No pad

Elite LZR Lightshell Pants
No pad

Bruksområde: Trening, vår/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk sykkeltights med meget
god passform. Dette er en lang sykkeltights utviklet for
kalde dager på sykkelen. Body shape og elastisk BiElastic materiale sikrer optimal passform og
bevegelsesfrihet. Behagelige bibs gir tightsen høy
komfort.
NB: Uten pads.

Bruksområde: Trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Kompromissløs og høyteknisk
sykkelbukse med ergonomisk perfekt sykkelpassform.
Dette er en varm sykkelbukse utviklet for de kaldeste
dagene på sykkelen. Body shape og elastiske materialer
sikrer optimal passform og bevegelsesfrihet. Vindtett og
vannavisende materiale i front sikrer meget god
beskyttelse mot regn, snø og vind. Soner med pustende
materiale på baksiden gir buksen gode ventilerende
egenskaper. Flatlock sømmer og behagelige bibs gir
buksen høy komfort. Refleksdetaljer gir sikker trening i
mørket.
NB: Uten pads.

Element LZR Jacket

Bruksområde: Langrenn og løp, konkurranse, trening og
oppvarming, høyt nivå.
Produktbeskrivelse: Meget lett og teknisk treningsjakke
med ergonomisk passform. Jakken er vindtett og
vannavisende som gir god beskyttelse mot nedkjøling.
Pustende materialer og ventilasjonssoner gir jakken gode
ventilerende egenskaper. Den ergonomiske passformen
og elastiske materialer sikrer meget god passform og
komfort, samtidig som det gir optimal bevegelsesfrihet.
Refleksdetaljer gir sikker trening i mørket.

Element LZR Pants

Bruksområde: Langrenn og løp, konkurranse, trening og
oppvarming, høyt nivå.
Produktbeskrivelse: Meget lett og teknisk
treningsbukse med ergonomisk passform. Buksen er
vindtett og vannavisende i front som gir god beskyttelse
mot nedkjøling. Pustende materiale bak gir gode
ventilerende egenskaper. Den ergonomiske passformen,
elastiske materialer og fasongsydd kne sikrer meget god
passform og komfort, samtidig som det gir optimal
bevegelsesfrihet. Refleksdetaljer gir sikker trening i
mørket.

Pique LZR Shirt

Bruksområde: Alle idretter, trening og promotion, alle
nivåer.
Produktbeskrivelse: Teknisk funksjonspique med fin
passform. Ergonomisk passform sikrer høy bevegelighet
og gjør at trøyen sitter godt og behagelig på kroppen.
Funksjonsmateriale sikrer meget god fukttransport og
optimal komfort.

Run LZT T-Shirt

Bruksområde: Friidrett og løp, konkurranse og trening.
Produktbeskrivelse: Teknisk og tettsittende
funksjonstrøye med ergonomisk passform og
ventilasjonspaneler i svettesoner. Ergonomisk passform
sikrer høy bevegelighet og at trøyen sitter meget godt og
tett på kroppen. Funksjonsmaterialer og
ventilasjonspaneler i svettesoner sikrer meget god
fukttransport og optimal komfort.

Dame

ELITE LZR WOMENS KNICKERS

Bruksområde: Trening, vår/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk sykkelknickers i damesnitt
med meget god passform. Dette er en ¾-lang
sykkelknickers utviklet for kjølige dager på sykkelen.
Body shape og elastiske Lycra® materialer sikrer optimal
passform og bevegelsesfrihet. Markedets beste pads fra
CyTech og flatlocks sømmer gir shortsen høy komfort.

ELITE LZR WOMENS SHORTS

Bruksområde: Konkurranse og trening,
vår/sommer/høst.
Produktbeskrivelse: Teknisk sykkelshorts i damesnitt
med meget god passform. Dette er en kort sykkelshorts
utviklet for varme dager på sykkelen. Body shape og
elastiske Lycra® materialer sikrer optimal passform og
bevegelsesfrihet. Markedets beste pads fra CyTech og
flatlocks sømmer gir shortsen høy komfort.

Tilbehør

ELITE LZR ARM WARMERS

ELITE LZR LEG WARMERS

Bruksområde: Konkurranse og trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Løse ermer i behagelig isolerende
materiale. Et praktisk ekstraprodukt å ha med seg på
sykkelturen. De løse ermene kan tas av og på og legges
i lommene bak på trøyen, vesten eller jakken. Ekstra
lengde sikrer overlapping til trøye og anti-gli strikk i kant
sikrer at produktet sitter perfekt på armen.
Bruksområde: Konkurranse og trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Løse ben i behagelig isolerende
materiale. Et praktisk ekstraprodukt å ha med seg på
sykkelturen. De løse benene kan tas av og på og legges i
lommene bak på trøyen, vesten eller jakken. Ekstra
lengde sikrer overlapping til bukse og anti-gli strikk i kant
sikrer at produktet sitter perfekt på benet.

ELITE LZR LYCRA
SHOE COVERS
ELITE LZR THERMO SHOE
COVERS

Bruksområde: Konkurranse og trening,
vår/sommer/høst.
Produktbeskrivelse: Komfortabel og aerodynamisk
skoovertrekk for sommer. Elastisk Lycra® materiale
sikrer optimal passform og best mulig aerodynamikk.
Bruksområde: Konkurranse og trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Komfortable og aerodynamiske
skoovertrekk for vår/høst/vinter. Elastisk Misurina Flex
materiale sikrer optimal passform og best mulig
aerodynamikk. Vindtett og vannavisende materiale med
børstet innside sikrer ekstra beskyttelse på kalde og/eller
våte dager.

ELITE LZR LYCRA GLOVES

ELITE LZR THERMO GLOVES

Bi-Elastic LZR Cap

Bruksområde: Konkurranse og trening,
vår/sommer/høst.
Produktbeskrivelse: Komfortabel og aerodynamisk
sommerhanske med meget god passform. Innsiden har
ekstra beskyttelse på trykkpunkter og er laget i et tynt og
behagelig materiale for godt grep. Sammen med elastisk
Lycra® materiale sikrer dette optimal komfort og meget
god passform.
Bruksområde: Konkurranse og trening, vår/høst/vinter.
Produktbeskrivelse: Komfortabel og aerodynamisk
vinterhanske med meget god passform. Et vindtett og
vannavisende materiale gjør denne hansken perfekt for
kalde og/eller våte dager. Innsiden har ekstra beskyttelse
på trykkpunkter og er laget i et tynt og behagelig
materiale for godt grep. Sammen med elastisk Misurina
Flex materiale sikrer dette optimal komfort og passform.
Bruksområde: Langrenn, trening og konkurranse, alle
nivåer.
Produktbeskrivelse: Teknisk og komfortabel skilue for
trening. Laget i det isolerende Bi-Elastic materialet med
børstet innside som sikrer meget god komfort og
beskyttelse på kalde dager. Active Mesh på innsiden
sikrer optimal fukttransport og komfort.

Storm Bag 50L

Bruksområde: Alle idretter, alle nivåer.
Produktbeskrivelse: Storm Bag 50L er en meget robust
og funksjonell bag laget av slitesterkt og vanntett PVC
materiale. Dette gjør baggen bortimot vanntett og meget
praktisk i bruk. Baggen har kraftige bærereimer som gjør
at baggen kan bæres som ryggsekk.

Priser og størrelser finnes i nettbutikken. Bestillinger er kun mulig i avtalte perioder.

BW©2014

