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LIÐSBÚNINGAR - 2021 
 
Reiðhjólaverslunin Peloton býður liðsbúninga frá BioRacer fyrir hjólalið, þríþrautalið, 
hlaupahópa og gönguskíðahópa. Allir liðsbúningar eru hannaðir fyrir liðið þar sem 
hægt er að velja snið, flíkur, merkingar og liti. Liðapakkarnir hafa verið mjög vinsælir 
hjá hjólreiðafélögunum, Cyclothon liðum og hjóla- eða hlaupahópum fyrirtækja. 
 

 Allar flíkur eru til bæði í karla og kvennasniðum  

 Hægt að velja úr fjölda sniða og efnum og allir liðsbúningar eru sérmerktir 

 Afgreiðslutími 8-10 vikur 

 Áralöng reynsla hér á landi í íslenskri veðráttu 

 Mörg hjólafélög á Íslandi og fjölmörg cyclothon lið nota BioRacer fatnað  

 Fremstu hjólalið heims nota Bioracer 
 
Við höfum sett saman tvo pakka sem henta vel liðum sem ætla að taka þátt í Síminn 
Cyclothon. Um er að ræða Standard og Race pakka. Standard pakkinn inniheldur 
síðerma treyju og síðar hjólabuxur með púða. Race pakkinn er með stuttermatreyju, 
síðermatreyju og stuttbuxur. Fötin í Race pakkanum eru aðsniðnari en í Standard 
pakkanum. Hægt er að sérsníða pakkana að óskum liðsins og bæta við aukahlutum 
eins og regnjökkum fyrir þau sem vilja vera tilbúin í hvaða veður sem er. 
 

 
 
 
Nánari upplýsingar um einstaka flíkur má sjá á heimasíðu BioRacer. Allar nánari 
upplýsingar er einnig hægt að nálgast hjá reiðhjólaverslunni Peloton eða með því að 
senda okkur skilaboð í gegnum Facebook eða á netfangið peloton@peloton.is   

51368 JERSEY LS PROF TEMPEST BODYFIT Síðermatreyja PROF 14.700

53450 TIGHT PROF TEMPEST 3.0 Síðbuxur (púða) PROF 15.700

Hönnunar og framleiðslugjald 29.990

273.190

51343 JERSEY SS RACE PROVEN BODYFIT Stutterma treyja RACE 10.900

51449 JERSEY LS RACE PROVEN TEMPEST Síðermatreyja RACE 17.700

52152 BIBSHORT RACE PROVEN 2.0 STRATOS Stuttbuxur (púða) RACE 20.500

Hönnunar og framleiðslugjald RACE 29.990

422.790

51580 JACKET RAINY RACE PROVEN Regnjakki 21.800

59311 TEAM ARMWARMERS TEMPEST Armwarmers 4.700

59412 TEAM LEGWARMERS TEMPEST ZIPPER Legwarmers 7.100

59720 TEAM OVERSHOE WINTER Skóhlífar 5.800

Aukalega með BioRacer Team pökkum

BioRacer Team Standard pakki

BioRacer Team Race pakki

Alls fyrir 8 manna lið

Alls fyrir 8 manna lið


