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RACE:

Unisex

Getailleerd

Strak rond de armen

Aerodynamisch

Lengtes broekspijpen 

en mouwen aanpasbaar

xxs t/m xxxxl

CLASSiC:

Mannen

Minder getailleerd rond borst & taille 

Minder strak rond de armen

Voor de hobbyfietser
Lengtes broekspijpen 

en mouwen aanpasbaar

xxs t/m xxxxl

WOMAN:

Vrouwen 

Getailleerd

Zandlopervorm
Kortere mouwen

Lengtes broekspijpen 

en mouwen aanpasbaar

xxs t/m xxxxl

KiDS:

Kinderen

Speciaal ontwikkeld voor kinderen

Lengtes broekspijpen 

en mouwen aanpasbaar

116 t/m 158

De toepassing van materialen (stoffen, ritsen en zakjes) zijn voor alle pasvormen gelijk. Daarnaast zijn de stoffen verkrijgbaar met specifieke eigenschappen voor  
verschillende weertypes. Tevens zijn er in de racepasvorm enkele aerodynamica stoffen ontwikkeld (zie volgende pagina). De lengte van broekspijpen en mouwen 

kunnen kostenloos verlengd en/of ingekort worden. 
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nieuw

FiETSSHiRT

Stoffen
• Raster*  15 oC 

• Presto*  15 oC 

• Coolplus*  15 oC

• (Ventola)  20 oC 

• (Italy)  10 oC 

*Voor een luxere afwerking van de korte mouw 

kan bij deze stoffen een De Luxe Lycraband 
toegepast worden. 

Eigenschappen
• Lange rits (zie omschrijving rits)
• Achterzakjes 

Extra’s 
• Reflectiestrip 
• Achterzakje met rits

FiETSjACK

Stoffen
• Raster   15 oC

• Cube winter   5-15 oC

• Thermo/softshell  -5 oC

• Winddicht   0-10 oC

Eigenschappen
• Lange rits (zie omschrijving rits)
• Achterzakjes 

Extra’s 

• Reflectiestrip 
• Achterzakje met rits

 

BODyWARMER

Stoffen
• No wind (windstopper)   5-15 oC

• Cube winter* (gevoerd)   5-15 oC

*met achterzakjes

 

Eigenschappen
• Lange rits (zie omschrijving rits)

Extra’s 

• Reflectiestrip 
• Achterzakje met rits alleen mogelijk 

bij de Cube winter uitvoering

producten

nieuwe producten worden weergegeven met dit icoon

aerodynamische producten worden weergeven met dit icoon:
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KORTE 
FiETSBROEKEN

Stoffen
• Power Agony

Zemen man: 
• Basic

• Pro

• Race

• Elite

Zemen vrouw: 
• Basic

• Pro

Zemen kids:
• Basic

Eigenschappen
• Broekspijpafwerking De Luxe (circa 4 cm)
• Broekspijpafwerking TopTec (circa 6 cm)
• Met of zonder bretels 

Extra’s 
• Reflectiestrip 

LANgE 
FiETSBROEKEN

Stoffen
• Dun   10oC tot 15 oC

• Gevoerd  5oC tot 15 oC

• Thermo  5oC en kouder 

• 
Eigenschappen
• Standaard zonder zeem

• Met bretels 

Extra’s 

• Reflectiestrip

RiTSBROEKEN

Eigenschappen
• Gevoerd

• Standaard zonder zeem

• Beide zijden bevat een lange rits 

• Geen bretels 

Extra’s 

• Reflectiestrip

VRijETijDSKLEDiNg  
& ACCESSOiRES

Vrijetijdskleding
• Trainingsjacks en broeken (relax)
• Trainingsjacks en broeken (active)
• Thermo onderkleding 
• Polo’s

• T-shirts 

Accessoires
• Trolley’s 
• Arm- been - en kniestukken

• Aero handschoenen 

• Gevoerde handschoenen 

• Overschoenen (div. materialen) 
• Compressiekousen

• Sokken kort

• Sokken lang

• Nekkragen 
• Bandana’s

• Mutsen

• Koerspetjes

producten

nieuwnieuw

nieuw
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AEROLijN

(Alleen verkrijgbaar  
in racepasvorm) 

Aero shirt
• Italy

Eigenschappen
• Lange rits (zie omschrijving rits)
• Achterzakjes 

Extra’s 

• Reflectiestrip 
• Korte mouw + De Luxe (+ 4cm)
• Achterzakje met rits

RR-suit
• Koerspak met zeem

• Geschikt voor wegwedstrijden en criteriums

• Achterzijde is een geheel 

• Voorzijde te openen als fietsshirt
• Twee achterzakjes
• Aerodynamische stof
• Standaard met korte mouwen en pijpen

TT-suit
• Tijdritpak met zeem 
• Geschikt voor tijdritten 

• Nauwsluitend geheel 
• Geen achterzakjes

• Aerodynamische stof
• 3/4 mouwen  
• Verborgen rits

MATERiALiSERiNg

Stiknaden 
Lawi hanteert verschillende stiknaden: 

• flatlock stiknaad (broeken) 
• overlock (algemeen gebruik) 
• zigzag (zemen)

De stiksels kunnen in een kleur passend bij  

het design gekozen worden. 

Ritsen 
Lawi werkt met een eigen huismerk ritsen, 

deze zijn voorzien van een sportsluiter. In onze 
fietsshirtjes zitten dunnere ritsen (type 3), deze 
ritsen zijn flexibeler en bewegen mee met de stof. 
In onze jacks zitten dikkere ritsen (type 5). Ook 
kunnen onze ritsen verdekt geplaatst worden, dit 

noemen we een coverzipper. Omdat ritsen nog 
wel eens een kwetsbaar onderdeel kunnen zijn 

biedt Lawi altijd 100% garantie op ritsen. 

Sublimatie
Lawi gebruikt de beste sublimatiemachines 

waarbij de hoogst mogelijke hoeveelheid inkt 

wordt gebruikt. Echter is de stof van grote invloed 
op de dekking van de kleur. Gesublimeerde 
delen van kleding hebben te allen tijde een witte 

ondergrond om de kleuren op te printen. Rekbare 
stoffen van gevoerde kledingstukken dragen bij 
aan een hoger draagcomfort, maar hebben als 
nadeel dat deze eerder lichter van kleur lijken te 

zijn. Oplossing hiervoor is om op deze plaatsen 
niet-bedrukbare stof te gebruiken zoals de 
samples die zijn meegeleverd.  

nieuw

nieuw
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