
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, 
onderhoudsvriendelijk 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.

Zool:

Vent Carbon zool:
Lichte carbon zool met ventilatieopeningen. De luchtinlaat kan naar
behoefte worden geopend en gesloten. Deze high-performance zool
biedt stijfheid voor de gehele schoen en lichte flexibiliteit rond de
tenen. De hak van polyurethaan is vervangbaar (optioneel, art.nr.
1062344). Compatibel met LOOK, SPD-SL, Speedplay, Keo en Time
Impact pedalen.

Carbon Composite zool:
Met nylon versterkte high-performance zool met toevoeging van
40% carbon vezels: hogere stijfheid van de zool voor een efficiënte
krachtoverbrenging. Afschroefbare, vervangbare hak, compatibel met
LOOK, SPD-SL, Speedplay, Keo en Time Impact pedalen.

EPS Light Evolution zool:
Extreem dunne nylon zool om de afstand tussen voet en pedaal te re-
duceren. Slipvrije, rubberen inserts in de hak waarop u veilig kunt
lopen. Compatibel met LOOK, SPD-SL, Speedplay, Keo en Time Im-
pact pedalen.

Millenium III zool:
Met nylon versterkte high-performance zool met toevoeging van
30% carbon. Hierdoor wordt de stijfheid met ca. 40% verhoogd in
vergelijking met gangbare nylon zolen. Compatibel met alle gang-
bare LOOK, SPD-SL, Speedplay, Keo en Time Impact pedaalsyste-
men. De Millenium III racezool beschikt bovendien over een
aangeschroefde, vervangbare hak met antislip.

Millenium IV carbon zool:
Hoogwaardige, met carbon versterkte nylon zool met een nieuw 
carbon design. Het geoptimaliseerde aandeel aan carbonvezels zorgt
voor een uitstekende stevigheid in combinatie met veel comfort voor
de gehele voet. Voor prettig lopen beschikt de zool over een slipvrije,
uitwisselbare hak van polyurethaan. Schaal voor het optimaal posi-
tioneren van schoenplaatjes. Compatibel met alle gangbare racepe-
daalsystemen.


