▪

ENDURANCE 2.5 HD MEN

Deze genaaide zeem maakt deel uit van het assortiment artikelen EIT Endurance. Endurance
2.5 HD staat voor de evolutie van de zeem Endurance 2, ten opzichte van degene die een
meer anatomische pasvorm biedt en een betere bescherming van de hele rotatiezone van
het bekken. Onder de bovenste laag zijn foams toegepast van zeer hoge dichtheid om
optimale prestaties te leveren voor wie lange afstanden aflegt.

▪

COMBI MEN

De COMBI-zeem is het product bij uitstek voor cyclosportieven (Gran Fondo) en lange
afstanden en is het meest innovatieve product voor wat betreft zeemtechnologie.
Naast de typische kenmerken van een off road product zoals bijvoorbeeld de high-density
heupinserts, heeft het COMBI-model een innovatieve structuur met ombuigingen in
meerdere richtingen, die een perfecte aansluiting en stabiliteit op het zadel garandeert.
Het middenkanaal verbetert de bloedsomloop en beperkt de gevoelloosheid tijdens
trainingen en wedstrijden op lange afstanden.

▪

ENDURANCE ANATOMIC JOKER MEN

EIT Endurance Anatomic Joker is onderworpen aan dezelfde intensieve tests als die
toegepast op het model Multi-D-Anatomic, om dat unieke anatomische gebogen ontwerp te
verkrijgen. Deze specifieke zeem is gerealiseerd in “EIT X-TRACT”, een dubbellaagse stof met
hoge prestaties, in staat om snel vocht te absorberen en naar buiten af te voeren. Bovendien
heeft deze zeem de elasticiteit van de technologie Elastic Interface® en een high-density
vulling,voor maximaal comfort en optimale
prestaties. Endurance Anatomic Joker heeft een middenkanaal dat de druk op het
bekkenbodem vermindert en de bloedsomloop bevordert.

▪

ENDURANCE 2 MEN

Endurance 2 Men is gekenmerkt door gestikte inserts in het centrale deel en door het
gebruik van verschillende zeer geavanceerde high-density foams. Hij onderscheidt zich van
Endurance Men door zijn bijzondere vorm die maximale bescherming en een uitstekende
pasvorm garandeert. De stof X-Tract met dubbellaagse opbouw begunstigt de opname en
afvoer van vocht naar buiten, terwijl door het geperforeerde tricot de luchtdoorlatendheid
toeneemt voor een snelle opdroging. Endurance 2 Men is ideaal voor wie van lange
afstanden houdt.

▪

ENDURANCE 2 WOMEN

De zeem Endurance 2 Women presenteert een centrale insert speciaal bestudeerd voor een
preciezere en nauwkeurigere bescherming. Deze zeem is ontwikkeld met gebruik van
verschillende geavanceerde high-density foams, die een uitstekende bescherming
garanderen op de lange afstand en een flexibiliteit die zich perfect aanpast aan de
vrouwelijke anatomie. Bovendien heeft de stof X-Tract met dubbellaagse structuur een
gunstige invloed op de opname en de afvoer van vocht naar buiten, terwijl door het
geperforeerde tricot de luchtdoorlatendheid verbetert voor een snelle opdroging.

