


Onze firma, opgericht sedert 2018, meer dan 20 jaar ervaring kan voor uw club de perfecte ou�it ontwikkelen.

Ook Europees/interna�onaal is onze firma ac�ef, in meerdere landen leveren wij gepersonaliseerde sportkledij, 
of het nu gaat van wielrennen, voetbal, atle�ek, baanrennen, basketbal, volleybal etc... 
van ons eigen huismerk tot uw eigen merk van kledij. NLS kan dit allemaal uitwerken.

Met onze meer dan 20 jaar ervaring kunnen wij u prijs/kwaliteit hoogstaande kledij aanleveren.

PRO

VWF

Recrea�ve

Kampioen Brabanders - BHG

WHEN IN DOUBT,
PEDAL IT OUT.



TRUI KORTE MOUW

Standaard trui korte mouw coolmax

Standaard trui EVO coolmax + speed lycra

Standaard trui Bici Mania

Deze trui is gemaakt van coolmax
stoffen van zeer goede kwaliteit. 
De zijpanelen bestaan uit
“Time Out“. De trui werd afgewerkt
met siliconenrekker

Bij deze trui is het bovendeel in lycra
en de rest in coolmax.
dit voelt aan als een tweede huid.
Het coolmax gedeelte zorgt voor
een goede zweetopname en voert
deze weg langs de Full moon zij-
panelen. De mouwen zijn afgewerkt met
siliconenstrip die dan perfect per laser
wordt afgesneden

Deze trui is een combina�e van de
standaard trui en de pro stoffen “GORA“

Basic Line

Combina�e van coolmax en lycra.

Het pro truitje voor iedereen

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

siliconenband aan
uiteinde trui

zijpanelen in
Time Out

Mouwen en bovendeel
lichaam in Speed Lycra

Mouwen afgewerkt met
siliconenstrip en met laser afgesneden

Zijpanelen in Full Moon

Naadloze kol

ECO zijzakje



TRUI PRO

- Full moon + �me out
-V-hals
-Mouwen afgewerkt met siliconenstrip
door laser afgesneden
-Vooraan onderaan Red Carbon band
-Siliconenrekker onderaan trui
-Block stop rits
-Beschermflapje onderaan voor broek
-ECO zijzakje en 2 achterzakken.

Raglan mouwen

Pro Gora

Pro Evolu�on

Pro Vintage

Horizontale mouwen

Mouwen classic retro

Ook verkrijgbaar in “Zoë“
ideaal bij zeer warme temperaturen

Omschrijving

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

ECO zijzakje



TRUI LANGE MOUW

Standaard trui lange mouw zomer coolmax

Standaard trui lange mouw wintertek

Tussenseizoensvest superroubaix

Deze trui met lange mouw is
gemaakt van zomer coolmax, 
ideaal bij koele temperaturen(15 tot +20°)
De rits is verborgen, alsook is terug
beschermflapje aangebracht om 
de broek te beschermen
Deze trui hee� 3 achterzakken.
Een extra zakje met rits is een op�e.

Deze trui met lange mouw is gemaakt van wintertek,
een gemoltoneerde stof ideaal bij koudere temperaturen.
Hier is de trui terug afgewerkt met siliconenrekker en 
een extra achterzakje met rits is een op�e.
ook hier terug het beschermflapje ter bescherming van de
broek.

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

Deze trui is gemaakt van superroubaix, 
het snit is aansluitend en afgewerkt met 
beschermflapje en red carbon band vooraan.
ook hier is een extra zakje achteraan mogelijk.
standaard zijn hier 3 zakken voorzien.



Wintervesten

Standaard windtexvest BELL

Standaard windtexvest ZEROTEC

Gabbavest lange mouw

Deze klassieke vest is alombekend
in het fietsmilieu, deze vest is wind-
en waterdicht en is iets stugger van 
materiaal. Ideaal bij vriestemperaturen

Deze vest is hetzelfde als de klassieke
vest maar de stof Zerotec is elas�scher en 
aangenamer om dragen.
Ook deze vest is geschikt bij vriestemperaturen.
Een extra achterzakje met rits is een op�e

Dit is de laatste jaren een meer en meer gegeerd item, 
geintroduceerd door de profs is deze vest nu ook 
voor iedereen beschikbaar, deze vest is helemaal wind-
en waterdicht, de naden zijn nog eens extra geplakt 
langs de binnenzijde zodat er geen water binnen kan.
De achterzakken werden afgewerkt met reflecterende 
elementen om de veiligheid voorop te stellen.

Deze kan ook volledig in de clubkleuren bedrukt worden.

Ook mogelijk in korte mouw versie.

Blok stop 
rits

Blok stop 
rits



Regenvesten
Wintervesten

Rug in mesh stof

Waterdichte rits

Reflecterende 
strips

Mogelijk met zij-openingen
achteraan

Blok stop 
rits Elas�sche

siliconenband

Blok stop 
rits

Laterale zij-
openingen achteraan

Blok stop 
rits

Blok stop 
rits

Body windtex atom/mesh

Regenvest atom

Gabbavest korte mouw

De windtex bodywarmer is ideaal bij
frisse temperaturen en dient als 
bescherming voor de borst tegen de
wind, de rug is afgewerkt met mesh
stof om het zweet te transporteren.

De body kan ook afgewerkt worden met
laterale zijopeningen om makkelijker in 
de achterzakken van de trui te raken.

De windtex regenvest bestaande uit atom is ideaal bij 
regentemperaturen, door zijn lichte stof is het ook 
makkelijk deze op te rollen en in de achterzak van de
trui te stoppen eens het weer beter wordt.

Deze vest is ook beschikbaar in transparant materiaal.
Deze stof heet crystal.

Deze vest hee� dezelfde eigenschappen als
de gabbavest met lange mouw zoals op vorige
pagina.

Achteraan is een flap verwerkt die bij
regenweer over het achterwerk kan getrokken
worden, eens het droog wordt kan de flap
terug naar binnen gedraaid worden zodat het 
zweet terug vlo�er kan getransporteerd worden.



Broeken

bretels in mesh stof

Aerobroek classic

Aerobroek met wave band

Aerobroek elite pro

Deze broek is het beste gekend bij
de gemiddelde renner die graag 
recrea�ef fietst.  De bretels kunnen
afgewerkt worden met wi�e of 
zwarte mesh, gekozen naargelang 
het ontwerp van de kledij.

Onderaan is de broek afgewerkt met
een 5cm hoge siliconenrekker die
alles op zijn plaats houdt.

Deze broek is afgewerkt met een andere siliconenboord dan
de gewone klassieke broek.  Door deze vorm kunnen de 
sponsoren ook beter geplaatst worden voor zichtbaarheid.

Ook deze broeken kunnen met wi�e of zwarte meshstof 
afegewerkt worden.

Deze broek is speciaal ontwikkeld voor de meer
professionele fietser!
Met zijn mooi aansluitende vorm, afgewerkt
in verschillende stoffen is deze broek de
elite pro.

De broek werd afgewerkt met F1 bretels en
onderaan siliconenrekker.

De naden kunnen ook in verschillende kleuren
afgewerkt worden(flatseam naad).



Zemen

PRO SPORT 

TRS zeem

Space men zeem

Deze zeem is het minimum aan
comfort voor de gemiddelde atleet.

Door zijn gestroomlijnde vorm is 
hij geschikt voor iedereen die tot
4u op de fiets zit.

De perfora�es op zich dienen voor 
een beter transport van het zweet.

Deze zeem hee� een gol�almo�ef waardoor het zweet nog
beter naar buiten verdeeld wordt.

Door zijn voorgevormde vorm zit hij ook heel aangenaam.

Deze zeem is geschikt tot 6u fietsen.

Ga je voor de ul�eme zeem, dan is de 
Space men of Space women zeem de
geschikte keuze voor de zeem van je 
broek!

Deze zeem is gekend bij de meer 
professionele atleten die graag heel 
lang op de fiets zi�en, met deze zeem
kan je tot wel 7u comfortabel en aan-
genaam fietsen!

Een aanrader voor iedereen!

 



Lange broeken
Aeropak roubaix

Collant - Kniebroek - Aerobroek winter

Lange opwarmbroek

Aeropak lange mouw roubaix

De collant, kniebroek en korte broek in winterstof zijn 
gemaakt van Super Roubaix. 

Deze stof zorgt ervoor dat je voldoende warm blij� bij
koude temperaturen.

De broeken kunnen zowel met als zonder zeem 
geleverd worden.

De collants of lange broeken worder onderaan afgewerkt
met een voetje zodat deze bij het fietsen mooi blij� zi�en.

Voor wie dit liever niet hee�, werd voorzien dit makkelijk te verwijderen.

Deze broek is geschikt om voor de wedstrijd in op te warmen, 
langs beide zijden zijn ritsen voorzien om de broek makkelijk
aan- en uit te ritsen!

Deze broek wordt ook veel gebruikt om na de wedstrijd het
podium te betreden, deze broek is heel geschikt om alle 
sponsoren nog eens extra in de verf te ze�en daar deze
volledig kan gesublimeerd worden.

Dit pak werd speciaal ontwikkeld voor cyclocrossers, geschikt
bij koude temperaturen zorgt de super roubaix stof ervoor dat
je geen kou krijgt �jdens de wedstrijd.

Ook in deze pakken kan je kiezen tussen de verschillende 
zemen, terug te vinden op vorige pagina.



Pakken

Aeropak Korte mouw

Sprintpak elite pro

Tijdritpak lange mouw

Voor wie graag in een pak uit 1 stuk rijdt is het 
aeropak, zowel met korte als lange mouw verkrijgbaar
zeer geschikt.

Is momenteel heel geliefd in het peloton.

De pakken kunnen afgewerkt worden met of zonder
achterzakjes.

Ook werden de block-stop ritsen voorzien.

De zemen zijn terug naar keuze van de fietser!

Het sprintpak elite pro is een pak gebaseerd op een trui met 
lange rits en de fietsbroek in 1 stuk, maar toch heb je bij
dit pak een makkelijker gevoel om het aan- en uit te trekken.

Het pak is voorzien van een lange rits aan de voorzijde waardoor
het makkelijk open kan.

Hier kunnen ook de nodige zemen voorzien worden.

Dit pak werd speciaal ontwikkeld voor het werk tegen de �jd.
door zijn mooi aansluitende vorm voelt het als een tweede 
huid!

Om nog meer gestroomlijnd te zijn met het weerwerk van de
wind werd het bovengedeelte in speed lycra gemaakt.

Dit is dus voor de echte krachtpatsers die het werk tegen de
�jd voor hun rekening nemen!

Ook hier kunnen de nodige zemen voorzien worden.



Accessoires

Zomerpe�en
Wintermuts

Zomerhandschoenen
Winterhandschoenen

Sokken
Armstukken
Beenstukken
Tijdritsokken

Bandana
Zomeroverschoenen
Winteroverschoenen

etc.



Vrije�jdskledij

Ook voor het gamma
vrije�jdskledij

kunnen wij alle mogelijke
kledij voor u of uw team 

voorzien.

vraag gerust de cataloog
waar u alle modellen en

items kan zien.







Haal het beste 
uit jezelf

met

NLS SPORTSWEAR
0479/520140

nlssportswear@telenet.be
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