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Overzicht beschikbare kleding via webshop e.a.



Schaatsjack

Schaatssalopet

Leverbaar in XS tm
3 XL

dames

heren

Uni met 
dames/heren bretels

Schaatskleding 1          schaatsjack en salopet



Marathonpak (uni)

Met of zonder 
duim

Wedstrijdpak (uni)

Leverbaar in XS tm
3 XL

Schaatskleding 2  Marathon en wedstrijdpak



ritsbroek

In clubkleuren, valt hoog bij buik, 

leverbaar in maat XS – 3XL



Wielerjack Classic 

Dames/ herenmodel

Maat S tm 3XL

Wieler/inlinekleding 1

dames

heren



Wieler- en 
Inlineshirt basic

En premium shirt 

Heren/dames

Wieler/inlinekleding 2 basicshirt en premium fiets/inlineshirt

Let op premium shirt 

is elastastischer materiaal 

en meer aansluitend, 

dames model is getailleerd.

Basic fiets/inline shirt

Leverbaar in XS tm 3 XL



Aanvullende informatie wielershirt

Wielershirt / Inline shirt Classic

• Dit is het standaard shirt beschikbaar met korte mouw voor wielrennen en 
inlinen.

• Dit shirt heeft een doorlopende zwarte rits en
is aan de onderzijde voorzien van een antisliprand.
De mouwen zijn van stretchmateriaal en voorzien van een 6
cm siliconen antiknel/ antisliprand aan de binnenzijde van de mouw.

• In het shirt zitten 3 zakjes. Twee open, in het middelste zakje zit een rits voor 
het opbergen van sleutels etc.

• De stof van het classicshirt is vergelijkbaar met het (oude) Plusshirt.
• Voor de maten is het herenmodel vergelijkbaar met het huidige Plusshirt, het

dames model is getailleerder.



Wieler/ Inline: Verschil tussen shirt- basic en shirt- premium

• Dit premium shirt is strakker gesneden, elastischer, langer rugmodel, andere halslijn
en met 3 open zakjes op de rug

• De mouw heeft een elastiekenband aan de onderzijde waardoor de mouw langer is en net 
boven de elleboog eindigt. Het premiumshirt is strakker dus check je maat bij de
premiumtabel.

• Je krijgt een goed beeld van dit shirt https://www.lorini-sports.com/wielershirt-race-men-
in-black

• Het premium model is duurder dan het shirt basic

http://www.lorini-sports.com/wielershirt-race-men-


Welke maat wielren-Plusshirt heb ik nu? En voor de dames .. welke 

maat is vergelijkbaar met mijn Plusshirt?

• Alle fietsshirts van de Plus-lijn, volgen de basic -maatvoering. Deze

maten zijn genomen van shirts die plat liggen. Het zijn geen

omvangmaten.

• Deze tabel kan je gebruiken om te controleren welke maat je huidige shirt 

is en om te zien welk shirt in damesmaat vergelijkbaar is.
Het damesmodel is getailleerder en valt dus smaller

Wil je je shirt nauwsluitender? Kijk dan bij de premiummodellen!

• Twijfel je over je maat?

Probeer te een shirt te 

• passen van een mede-clublid.



Wielerbroeken 

kort en lang

Wieler/inlinekleding 3



Wielerbroek kort / lang

• Standaardzeem Jeugd (maat 128 tot 176) blijft dezelfde zeem

• Standaardzeem dames/ heren is de Endurance zeem,
de opvolger van de Strong zeem die in de Plusbroeken zit.

• Heren: voor een meerprijs is er een langere en dikkere (rode) zeem

verkrijgbaar ’’de Anatomic Performance’’.

• De fietsbroek wordt standaard met mesh bretels geleverd
in heren en dames versie.

• Tegen meerpijs is er een lange fietsbroek met zeem te koop



• De inlinebroek is standard zonder bretels. 

Bretels zijn verkrijgbaar in dames- en 

heren uitvoering

Inlinebroek

Unimodel 

dames/heren

Inlinekleding 1



Het inlinepak is voor meerprijs verkrijgbaar in 

een premiumversie. De pasvorm is elastischer en 

aansluitender, vergelijkbaar met het premium wieler- en

inlineshirt.

Het premium inlinepak heeft een lagere halslijn en lange 

rits op de rug.

Inline trainingspak 
afgebeeld
Maten XS t/m 3 XL
En premium inlinepak

Inlinekleding 2 Inlinepakken Inlinetrainings/wedstrijk pak versus inline premiumpak



Diverse Prijs Bestellen via

Clubhelm maat S/M en L/XL 55 euro secretariaat@schaatseninlinelansingerland.nl 

Dryfitshirt volwassene Kindermaten: t/m 164
“Met naam bedrukken achterzijde

12 euro
10 euro
7,50

Silvia 
06-19146287

Hoodie
Naam erbij drukken

20 euro
7,50

Silvia

Vest
Naam erbij drukken

25 euro
7,50

Silvia

Prijzenoverzicht clubartikelen – korte levertijd –

via club Herfst 2021

Silvia Ammerlaan
06-19146287



Diverse Prijs

Haarband 17,95 euro

Muts 24,95 euro

Buff 12 euro

Schaatsjack

Schaatssalopet

Wedstrijdpak
capuchon

55 euro

50,54 euro

112,00 euro

Marathonpak met duim of zonder 117,05 euro

Pully 32,50 euro

Ritbroek 58,95 euro

Prijzenoverzicht schaats Herfst 2021

logo artikelen via Clubwebsite Lorini



Diverse Prijs

Fietshandschoenen 24,95 euro

Fiets Bodywarmer 46,55 euro

Haarband 17,95 euro

Muts 24,95 euro

Buff 12 euro

Inline-/wieler jack

Inline / wielershirt

Inline broek kort
Inline broek 3/4

Inlinetrainingspak

55 euro 

42,75  euro

42,25 euro

49,95 euro

74,95 euro

Premium wieler/inlineshirt

Premium inline wedstrijdpak

50,95 euro

94,95 euro

Ritsbroek 58,95 euro

Prijzenoverzicht Herfst 2021 

inline/ wieler artikelen via Clubwebsite Lorini



Wielerhand

schoenen

Maat XS – 3XL



Buff

Haarband

1 maat



(Thermo) Muts

Maten:
XS (kindermaat)
S/M
L/XL



Bodywarmer

XS- 3XL



• Verkrijgbaar in kinder- en  

volwassenmaten.

• Vanaf S verkrijgbaar in

dames of herenmodel.

• Mogelijkheid tot naam op

de rug

• Het hele jaar te bestellen

• Levert ijd ca. 2 weken .

Hoody of vest



• Verkrijgbaar in  

kinder- en  

volwassenmaten.

• Vanaf S verkrijgbaar in 

dames en herenmodel

• Mogel ijkheid tot naam  

op de rug

• Het hele jaar te

bestellen

• Levertijd ca. 2 

weken.

Dryfit trainingsshirt



Bestellen kan via de Lorini webshop
Of via de aangegeven andere kanalen


