Bekijk de webversie

Hierbij de nieuwsbrief van Personal Bikewear. Hét adres voor al uw custommade
wielerkleding en running kleding.
Wij hebben onze eigen productiefaciliteit, de juiste mensen en de kennis om de perfecte
kleding te produceren.
Ook voor wielerverenigingen en wieler-shops is het nu nog aantrekkelijker om een
offerte aan te vragen, met een ruime collectie van Verge Sport en Vitesse kunnen wij
aan elke vraag voldoen tegen de meest gunstige voorwaarden.
Door gebruik te maken van onze TeamStore optie geen vooraad meer nodig en
flexibel in design en assortiment.
Waarom voorraad als op afroep kleding beschikbaar is !!!
VERENIGINGEN en WIELERSHOPS

Actueel Nieuws
* Nieuwe locatie Verge Sport / Vitesse Pro Cycling Wear
* Hoe wordt fietskleding geproduceerd?
* Gravel fietsbroek
* Verge Sport actief in het professionele wielrennen

Sinds Juli hebben wij onze nieuwe locatie aan de Enschedesestraat 170K in gebruik.
Hier vind u het volledige assortiment van Verge, Vitesse en UnderShield, tevens is er
voldoende gelegenheid om in alle rust de kleding te passen en nemen wij graag samen
met u de vele mogelijkheden door.
Om iedereen de nodige aandacht te geven is bezoek alleen op afspraak mogelijk. Bel of
mail zodat wij samen een afspraak kunnen inplannen.

Maak hier geheel vrijblijvend een afspraak voor een bezoek

Onderstaand een aantal foto's van de nieuwe locatie.

Neem is een kijkje bij de productie van wielerkleding in onze productie op de Filipijnen.

Gravel Koersbroek New !!!
Gravel koersbroek, leverbaar in full black of in custom design.
De broek is voorzien van het door u gewenste zeem en voorzien van zakken aan de
zijkant van de broekspijp.

Maak je kledingset compleet met de ondershirts van
UnderShield.
UnderShield bied een volledig assortiment voor het
gehele seizoen, uniek door de gebruikte materialen en
ongekende pasvorm. Nu ook UnderShield sokken!

Assortiment UnderShield en bestel online in de shop

Verge Sport is wereldwijd actief op elk niveau, van
professioneel wielerteam tot de plaatselijke
wielervereniging voorzien wij van kleding. Zo kunnen wij
met trots melden dat het produceren van een
wereldkampioens-shirt jaarlijks voorbij komt.

Website Vergesport

Website Personal Bikewear
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Personal Bikewear - Verge Sport Vitesse Cycling Wear - UnderShield
Bezoekadres:
Enschedesestraat 170K
7552 CL. Hengelo (Ov)

Informatie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@personalbikewear.nl toe aan uw adresboek.

