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Wielershirt Pro Line 
Dames en heren model 
Incl. ritszakje 
De ZAES Pro Line kenmerkt zich 
door een sportief karakter door 
toepassing van het ZAES body-fit 
program. De Pro Line is door 
gebruik van duurzame materialen 
zeer geschikt voor intensief 
gebruik. 
 
 
 
Prijs 
€ 45,00 (incl. btw) 

	 	

	

Wielerbroek Elite 
Dames en heren model 
In deze broek zit de speciale ‘long 
distance’ zeem. Door de 
verschillende ‘densities’ die in de 
zeem verwerkt zijn, kun je uren 
fietsen zonder last te krijgen van 
het zitvlak. De verwerkte 
Performance Lycra in de broek is 
een compressie stof en zorgt 
ervoor dat de spieren tijdens de 
inspanning ondersteund worden. 
De broek zit hierdoor strakker, 
maar beperkt de 
bewegingsvrijheid niet. De 
zijpanelen bestaan uit speciaal 
ontwikkeld materiaal waarin 
carbon verwerkt zit, dit zorgt 
onder andere voor een goed 
gereguleerde 
lichaamstemperatuur. 
 
Prijs 
€ 60,00 (incl. btw) 

	 	

	

Bodywarmer (Windvest 
Atome Proline) 
Dames en heren model 
Incl. ritszakje 
Pro windvest van microstof. 
Uitstekend geschikt om te dragen 
over het wielershirt of schaatspak. 
Wind- en spatwaterdicht. 
 
 
 
Prijs 
€ 60,00 (incl. btw) 



Prijslijst Kleding 

Schaatstraining	advies	&	begeleiding	©		 	 Nov.	2020	

	

	

Running shirt 
Dames en heren model 
Het running shirt is zeer licht om te 
dragen, heeft een snelle droogtijd 
en een hoog ademend vermogen.  
 
 
 
 
 
 
 
Prijs 
€ 35,00 (incl. btw) 

	 	

	

Schaats(fiets)jack 2nd Layer 
Dames en heren model 
Incl. ritszakje 
Het Proline 2nd Layer Jersey is een 
luxe uitgevoerd tight fit shirt met 
lange mouwen. 
 
 
 
 
 
 
Prijs 
€ 55,00 (incl. btw) 

	 	

	

Thermopak Marathon  
Thermo uitvoering 
Het thermo schaatspak is 
uitgevoerd in Thermo Lycra, een 
microvezel gemaakt van 
lycra/polyamide vezels. Door de 
geruwde binnenzijde heeft de stof 
een warmte-isolerend vermogen. 
Ideaal schaatspak om in te trainen 
als het wat kouder is.  
 
 
 
 
 
 
Prijs 
Thermopak € 115,00 (incl. BTW) 
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Marathonpak Rubber 
Rubber uitvoering (op maat) 
Het rubber marathon schaatspak is 
aan de voorzijde voorzien van 
sublimatiestof. De rug is van 
rubber, wat je in schaatshouding 
brengt en voor meer 
aerodynamica zorgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs 
Marathonpak rubber € 217,00  
(incl. btw) 

	 	

	

Custom powerstretch 
wedstrijdspeedpak 
Op maat gemaakt 
Het custom powerstretch 
wedstrijd speedpak is in twee 
uitvoeringen beschikbaar: een 
rubberuitvoering en een 
rubberuitvoering met golfbal-
effect. Beide uitvoeringen worden 
volledig op maat gemaakt. Met 
eigen naam op de rug. 
 
Dit wedstrijdpak voldoet aan het 
sponsorreglement van de KNSB 
voor Junioren C en Masters die 
deelnemen aan wedstrijden van de 
landelijke wedstrijdkalender voor 
Junioren C en Masters. Schaatsers 
die deelnemen aan wedstrijden 
van de landelijke 
wedstrijdkalender voor overige 
categorieën moeten een 
sponsorverklaring indienen. 
 
Prijs 
Powerstretch: € 425,00 (incl. btw) 
Met golfbaleffect 
(aerodynamisch):  
€ 480,00 (incl. btw 

	
	


