
Bovenmateriaal:

MICRO FIBRE:
Bovenschoen van hoogwaardig microvezelmateriaal en mesh inserts.
Door de speciale kwaliteit van het oppervlak is het materiaal ade-
mend en vuilafstotend.

Vernice:
Kunststof die door de kwaliteit van het oppervlak vuilafstotend, on-
derhoudsvriendelijk en robuust is.

Sluiting:

Caliper Buckle schuifbandsluiting:
Dit robuuste sluitsysteem van kunststof biedt een zeer nauwkeurige
afstelling op een half tandje en kan daarom altijd absoluut stevig
gesloten worden.

Soft Instep 2 systeem:
Anatomische wreefband voor meer comfort, gelamineerd met zacht
en thermogevormd materiaal. Het verdeelt de druk gelijkmatig over
de wreef en is aan beide zijden instelbaar. Combineerbaar met de
schuifband Caliper Buckle (art.nr. 1336212 + 1909896).

Soft Instep 3 systeem:
Anatomische wreefband voor meer comfort , gelamineerd met zacht
en thermogevormd materiaal. Het verdeelt de druk gelijkmatig over
de wreef en is aan beide zijden instelbaar. Combineerbaar met de
schuifband Caliper Buckle (art.nr. 1336212 + 1909896).

Tecno-3 draaisysteem:
Biedt de mogelijheid de schoen in het voorste gedeelte heel
nauwkeurig in te stellen en het past zich bovendien aan het boven-
materiaal en de voet aan. Het systeem is ook tijdens de rits eenvou-
dig te bedienen. Het Tecno-3 systeem is eenvoudig vervangbaar.

Features:

Adjustable Heel Retention Device:
Met de individueel instelbare hielklem sluit de schoen ook rond de
enkel perfect aan.

Heel Cup:
Voorgevormde, versterkte hielkap, reflecterend materiaal in de Heel
Cup en rondom het bovenste gedeelte van de hiel.

Rubber Toe:
Geïntegreerde, rubberen beschermingskap voor effectieve bescher-
ming van de tenen tegen stoten en slijtage.

Zool:

MTB SRS zool:
Zelfreinigende, polyurethaan profielzool met verwisselbare zooldelen
van verschillend sterke materialen. Compatibel met alle gangbare
SPD-MTB pedaaltypes en de SIDI noppenset van aluminium (niet
bijgeleverd).

MTB Competition zool:
Zelfreinigende, extreem stijve polyurethaan profielzool. Garandeert
een optimale krachtoverbrening zonder energieverlies. Compatibel
met alle gangbare SPD-MTB pedaaltypes en de SIDI noppenset (los
verkrijgbaar, art.nr. 669020) van aluminium (niet bijgeleverd).

MTB SRS Carbon-Ground Sohle:
Nieuwe, lichte en zeer stijve fullcarbon zool met Sole Replacement
System om de gebruiksduur van de DRAKO zo lang mogelijk te
maken. Dankzij uitwisselbare profiel inserts van kunststof rondom 
de tenen, het midden van de voet en de hiel, garandeert de SRS
CARBON-GROUND een uitstekende krachtoverdracht met perfecte
performance bij het duwen of dragen van de fiets. Een uitwisselbare
nylon plaat voor de bevestiging van cleats biedt bescherming tegen
beschadigingen van het carbonoppervlak. Uitwisselbare draadinserts
voor optionele noppen. Compatibel met alle MTB pedaalsystemen.


