LAAT ZIEN DAT JE EEN TEAM BENT!

SPORTKLEDING IN JE EIGEN ONTWERP
Ontwerp samen met MICIO je eigen sportkleding voor
jouw team, bedrijf, evenement of club/vereniging
zodat jij je niet alleen onderscheidt door jouw
Shirt korte mouw
Shirt lange mouw
sportieve prestaties, maar ook door een originele
thermosquare
outfit. Je kan kiezen uit diverse kledinglijnen.
- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: S-DRY, lichte en zachte stof, snel
drogend

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º
- Stof: THERMOSQUARE, ademend en
sneldrogend

Optie:
- Rits in achterzakje

Optie:
- Rits in achterzakje

Geschikt voor:
Wielrennen, mountainbiken, spinning en
skeeleren

Geschikt voor:
Wielrennen, mountainbiken
en skeeleren

Jack Mid-Season

-

Lange rits
Drie achterzakken
Ideaal voor koude temperaturen
Geschikt voor het dragen in het
voor- en najaar > 8º - <16º en winter
< 8º
- Stof: WINDTEX en THERMOSQUARE,
winddicht, waterdicht, ademend en
droogt snel
- Hoge kraag
Optie:
- Rits in achterzakje
Geschikt voor:
Wielrennen, mountainbiken
en skeeleren
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INHOUDSOPGAVE

Wielrennen
Wieleraccessoires
Wielerpecials
Triathlon
Hardlopen
Algemene informatie
- Bedrukking
- Zemen
- Maattabellen
- Wasvoorschrift
- Werkwijze

Shirt korte mouw

Shirt lange mouw
thermosquare

Jack Mid-Season

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: S-DRY, lichte en zachte stof, snel
drogend

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º
- Stof: THERMOSQUARE, ademend en
sneldrogend

-

Optie:
- Rits in achterzakje

Optie:
- Rits in achterzakje

Geschikt voor:
Wielrennen, mountainbiken, spinning en
skeeleren

Geschikt voor:
Wielrennen, mountainbiken
en skeeleren

Lange rits
Drie achterzakken
Ideaal voor koude temperaturen
Geschikt voor het dragen in het
voor- en najaar > 8º - <16º en winter
< 8º
- Stof: WINDTEX en THERMOSQUARE,
winddicht, waterdicht, ademend en
droogt snel
- Hoge kraag
Optie:
- Rits in achterzakje
Geschikt voor:
Wielrennen, mountainbiken
en skeeleren
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WIELRENNEN
Comfortabele ES.L
(Essentiale Line)

De Essential line kleding bied je unieke
kwaliteit en comfort. De ES.L materialen
en pasvorm zijn geoptimaliseerd om
tegemoet te komen aan de technische
vragen van wielerenners op alle
niveaus, voor de meest uiteenlopende
types renners. ES.L kleding biedt
een uitzonderlijke meerwaarde door
kwaliteitsmaterialen met functionele
kenmerken en comfort te combineren.
Met een uitgebreid gamma van kleding
en accessoires biedt ES.L flexibele
combinatiemogelijkheden met SP.L
en PR.R om te voldoen aan ieders
voorkeur.

Shirt korte mouw

Shirt lange mouw
thermosquare

Jack lange mouw
Mid-Season

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: lichte en zachte stof, admend en
snel drogend

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º
- Stof: ademend en snel drogend

-

Optie:
- Rits in achterzakje
- Zonder mouwen

Optie:
- Rits in achterzakje

Optie:
- Rits in achterzakje

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken en
skeeleren.

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken en
skeeleren.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Lange rits
Drie achterzakken
Ideaal voor de koude temperaturen
Geschikt voor het dragen in het
voor- en najaar > 8º - <16º en winter
< 8º
- Stof: winddicht en waterdicht
- Hoge kraag

Draagbaarheid voor iedereen.
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WIELRENNEN

Korte broek

Lange broek (kniebroek)

-

Lange afstand zeem
Siliconestrip onderaan pijpjes
Bretellen
Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: duurzaam, luchtdoorlatend en
langdurig comfort

- Lange afstand zeem
- Bretellen
- Geschikt voor het dragen in het
voor- en najaar > 8º - <16º en winter
< 8º
- Stof: soepele stof, goede warmte en
transparantie afvoer

Opties:
- Zonder bretellen
- Zonder zeem

Opties:
- Zonder bretellen
- Zonder zeem
- Verkrijgbaar in kniebroek

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken
en skeeleren.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
4 | MICIO creative sportswear

WIELRENNEN
Premimum SP.L
(Sport Line)

De Sport Line heeft een aansluitende
pasvorm die de lichaamscontouren
volgt tijdens de inspanning. De
kwalitatief hoogstaande materialen en
ontwerpen van SP.L zijn ergonomisch
en volgen perfect de bewegingen
van de renner tijdens zijn rit. Elk
productdetail is zorgvuldig afgewerkt
om de prestatie en de rijervaring te
verbeteren. Het laat je toe te vergeten
wat je aanhebt om je te focussen op
je rit. De SP.L collectie profiteert van de
immense professionele research en de
testen van de premium collecties.
Het uitgebreide gamma biedt flexibele
combinatiemogelijkheden met ES.L
en PR.R om te voldoen aan ieders
voorkeur.

Shirt korte mouw

Shirt korte mouw AERO

Windstopper zonder mouw

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: perfect ademend, lichte en
zachte stof, snel drogend
- Silicone strip onderaan
- Mouwranden met zachte naad

-

- Lange rits
- Geschikt voor het dragen tijdens alle
seizoenen
- Stof: volledig winddicht,
waterafstotend en ademend
- Silicone strip onderaan
- Makkelijk op te bergen in achterzak
shirt

Optie:
- Rits in achterzakje
- Zonder mouwen
Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

-

Lange rits
Drie achterzakken
Flatlock stiksel voorkomt irritatie
Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
Stof: perfect ademend, lichte en
zachte stof, snel drogend
Silicone strip onderaan
Mouwranden zonder naad
4-Way stretch

Optie:
- Rits in achterzakje

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

Optie:
- Achterzijde gaasnet
- Achterzijde dicht
Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken en
skeeleren.

Prestatie en comfort.
Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
5 | MICIO creative sportswear

WIELRENNEN

Windstopper lange mouw

Jack Technical lange mouw

Korte broek

- Lange rits
- Geschikt voor het dragen tijdens alle
seizoenen
- Stof: volledig winddicht,
waterafstotend en ademend
- Silicone strip onderaan
- Makkelijk op te bergen in achter zak
shirt

-

- Lange afstand zeem
- Flatlock stiksel voorkomt irritatie
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Pijpjes van carbonvezel
- Stof: ademend en snel drogend
- Mogelijkheid van gekleurd stiksel

Lange rits
Drie achterzakken + ritszakje
Ideaal voor koude temperaturen
Geschikt voor het dragen in de winter
< 8º
- Stof: winddicht, waterdicht, ademend
en snel drogend
- Extra hoge kraag

Optie:
- Drie achterzakken

Opties:
- Zonder bretellen
- Zonder zeem

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken en
skeeleren.

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken en
skeeleren.

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
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WIELRENNEN
Elitelijn PR.R

(Pro Racing Line)

De elitelijn PR.R (Pro Racing Line) is de
elite collectie van MICIO.
PR.R is de toegepaste research voor
de ontwikkeling van wielerkleding
voor professionele wielrenners.
Deze premium wielerkleding wordt
gekenmerkt door technologische
vooruitgang, innovatie en performance.
De PR.R vederlichte materialen sluiten
perfect aan rond het lichaam waardoor
het als een “tweede huid” wordt en
waardoor elke beweging natuurlijk en
comfortabel aanvoelt. De materialen
en de details van de PR.R kleding laten
de profrenners toe prestaties neer te
zetten die moeilijk te overtreffen zijn.
Het uitgebreide gamma biedt flexibele
combinatiemogelijkheden met ES.L en
SP.L om te voldoen aan ieders voorkeur.

Innovatie en performance.

Shirt korte mouw zomer

Shirt korte mouw

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: super lichte stof, perfect
ademend, zachte stof en
sneldrogend
- Platte kraag

- Lange rits
- Drie achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: super lichte stof, perfect
ademend, zachte stof en
sneldrogend
- Mogelijkheid van gekleurd stiksel

Optie:
- Rits in achterzakje

Optie:
- Rits in achterzakje

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
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WIELRENNEN

Korte broek

Lange broek (knie broek)

- Lange afstand zeem
- Flatlock stiksel voorkomt irritatie
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: zeer goed vochtregulerend
- Reflectiestrips
- Mogelijkheid van gekleurd stiksel

- Lange afstand zeem
- Flatlock stiksel voorkomt irritatie
- Geschikt voor het dragen in het
voor- en najaar > 8º - <16º en winter
< 8º
- Stof: zeer goed vochtregulerend
- Reflectiestrips
- Mogelijkheid van gekleurd stiksel

Opties:
- Zonder bretellen
- Zonder zeem

Opties:
- Zonder bretellen
- Zonder zeem
- Verkrijgbaar in kniebroek

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken,
spinning en skeeleren.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Geschikt voor:
Wielrennen, gravelen, mountainbiken en
skeeleren.
Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
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WIELERACCESSOIRES

De wieleraccessoires zijn te bestellen
vanaf 11 stuks.
Uitzonderingen van het aantal stuks
staat vermeld bij de desbetreffende
accessoire.

Armstukken Roubaix

Beenstukken Roubaix

Handschoenen classic

- Stof: soepele stof, goede warmte en
transparantie afvoer

Stof: soepele stof, goede warmte en
transparantie afvoer

- Stof: duurzaam, luchtdoorlatend en
langdurig comfort
- Bescherming op de palm vangt van
de schokken op en anti-slip
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WIELERACCESSOIRES

Handschoenen Sport Line
zomer

Handschoenen winter

Bandana

Petje

- Bovenzijde zonder naadjes
- Stof: licht, duurzaam, luchtdoorlatend
en langdurig comfort
- Bescherming op de palm vangt van
de schokken op en anti-slip

- Stof: winddicht, bescherming tegen
het koude weer
- Anti-slip palm

- Stof: 100% polyester, licht en
ademend

- Stof: sneldrogende stof, licht en
ademend
- Houd zon en regen in je gezicht tegen
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WIELERACCESSOIRES

Colletje van Buff®

Overschoen zomer

Overschoen winter

Sokken

- 100% katoen
- Sluit netjes aan rondom de nek

- Stof: duurzaam, luchtdoorlatend en
langdurig comfort
- Ritssluiting achterop

- Stof: winddicht, waterafstotend voor
bescherming tegen het koude weer
- Ritssluiting achterop
- Klittenband aan zijkant

- Comfortabele sok voor goede vochten warmte afvoer
- Pasvorm voor mannen en vrouwen
- Volledig geweven in gewenste
kleuren
- Maten:
S (36-39), M (40-42) en L (43-46)

Uitzondering:
- Afname van minimaal 50 stuks

Uitzondering:
- Afname van minimaal 50 stuks
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WIELRENSPECIALS
SHIRT MTB/GRAVEL
HEMDJE DAMES
REGENJACK

Deze leuke specials maken je outfit
compleet, een stoer MTB-shirt, hemdje
voor de hele warme dagen speciaal
voor dames en een mooi regenjack.

Shirt MTB/Gravel lange mouw

Hemdje dames

Regenjack lange mouw

- Geschikt voor
>16º en voor> 8º - <16º
- Stof: lichte en
drogend
- Stoer en ruim

- 2 achterzakken
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: lichte en zachte stof, snel
drogend
- Voorzien van stretch BH

- Lange rits
- Doorzichtige wind- en
waterafstotende regenjack
- Silicone strip onderaan
- Geschikt voor het dragen in alle
seizoenen

Geschikt voor:
Wielrennen en skeeleren

Per stuk te bestellen uit voorraad met
of zonder bedrukking.
Bedrukking mogelijk op voor- en
achterzijde in de vorm van zeefdruk in
maximaal 2 kleuren.

het dragen in de zomer
en najaar
zachte stof, snel
vallend

Optie:
- Rits in achterzakje
Geschikt voor:
Mountainbiken en gravelen

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
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TRIATHLON

De triathlonkleding is ontworpen
met een aerodynamische, strakke
pasvorm die aanvoelt als een 2de
huid waardoor elke beweging heel
natuurlijk en comfortabel aanvoelt.

Trisuit Olympic zonder mouw

Trisuit Iron zonder mouw

Trisuit korte mouw

- Zeem: tri-pad met kleine opvulling
die bescherming biedt maar de
wateropname minimaal houdt
- Reflecterende strips
- Rits aan achterzijde
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º en zomer < 16º
- Stof: geavanceerde vezels en
samenstelling van de stoffen zodat
koude en water niet doordringen
tot op de huid maar die wel de
vochtafdrijving toelaat.
- Flatlock-stiksels voorkomen wrijving
en irritatie van de huid.

- Zeem: tri-pad met kleine opvulling
die bescherming biedt maar de
wateropname minimaal houdt
- Reflecterende strips
- Rits aan voorzijde
- Gaasnet met zakjes aan achterzijde
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º en zomer < 16º
- Stof: geavanceerde vezels en
samenstelling van de stoffen zodat
koude en water niet doordringen
tot op de huid maar die wel de
vochtafdrijving toelaat.
- Flatlock-stiksels voorkomen wrijving
en irritatie van de huid.

- Zeem: tri-pad met kleine opvulling
die bescherming biedt maar de
wateropname minimaal houdt
- Reflecterende strips
- Rits aan voorzijde
- Gaasnet met zakjes aan achterzijde
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º en zomer < 16º
- Stof: geavanceerde vezels en
samenstelling van de stoffen zodat
koude en water niet doordringen
tot op de huid maar die wel de
vochtafdrijving toelaat.
- Flatlock-stiksels voorkomen wrijving
en irritatie van de huid.

Comfortabel bewegen.
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HARDLOPEN

De hardloop kledinglijn heeft een groot
assortiment waardoor iedere sporter
het juiste kan kiezen en combineren.
Het shirt Cool Plus kan worden
voorzien van een ronde hals of V-hals.

Draagbaarheid voor iedereen.

Singlet

Shirt Cool Plus korte mouw

Shirt lange mouw

- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: licht, comfortabel en ademend

- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Ronde hals of V-hals
- Stof: ademend, licht en comfortabel

- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º
- Ronde of V-hals
- Stof: ademend, licht en comfortabel

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.
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HARDLOPEN

Jack lange mouw

Korte broek uni

Bermuda

Lange broek (kniebroek)

- Lange rits
- Koord onderaan jack
- Beide zijkanten voorzien van een
ritszakje
- Op achterzijde reflectiestrip
- Geschikt voor het dragen in het vooren najaar > 8º - <16º en winter < 8º
- Stof: wind- en waterafstotend

- Uni model
- Binnenslip
- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: ademend, licht en comfortabel

- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: ademend, licht en comfortabel en
elastisch
- Vrouwenmodel beschikbaar in
2 lengten (normaal en kort)

- Geschikt voor het dragen in de zomer
>16º
- Stof: ademend, licht en comfortabel en
elastisch

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Pasvorm voor vrouwen, mannen en kinderen.

Optie:
- Verkrijgbaar in kniebroek
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ALGEMENE INFORMATIE
BEDRUKKING

MICIO heeft ervoor gekozen om de
bedrukking op de sportkleding uit te
laten voeren in pms-kleur(en), zodat de
kwaliteit van de bedrukking optimaal
is. De kleuren komen op deze manier
dieper en voller in de stof te zitten.

Wielrennen

Hardlopen

Bij wielerbroeken is bedrukking mogelijk van de zijkanten, de
korte en lange pijpen. De andere delen (bijv. zeemgedeelte)
zijn verkrijgbaar in diverse kleuren waardoor het mogelijk
is een mooie combinatie te maken. Onderstaand de kleur
mogelijkheden voor korte-, lange- en kniebroeken.

Bij hardloopbroeken is bedrukking mogelijk van de zijkanten,
de korte en lange pijpen. De andere delen zijn verkrijgbaar
in diverse kleuren waardoor het mogelijk is een mooie
combinatie te maken. Onderstaand de kleur mogelijkheden
voor korte-, lange- en kniebroeken.

Korte broeken

Korte-, lange- en kniebroeken

wit

zwart

pms 109

pms 185

pms 190

pms 227

wit

zwart

pms 185

pms 2738

pms 289

pms 3115

pms 3288

pms 341

pms 433

pms 289

pms 341

pms 433

pms 443

pms 7417

pms 7461

pms 7482

pms violet

pms 2728

Lange- en kniebroeken

wit

zwart

pms 185

pms 2738

pms 289

pms 3115

pms 433

pms 7482
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ALGEMENE INFORMATIE
ZEMEN

De zemen hebben een hoge elasticiteit
en voldoetn aan alle bewegingen
met behoud van oorspronkelijke
vorm. Bovenste laag is Aloe Vera
microvezel. De vorm is ontworpen naar
anatomie van de renner. Hoge densiteit
ondersteuning op cruciale punten voor
een maximum aan comfort. Excellente
ventilatie bij transpiratie, ademend
en sneldrogend. Ideaal voor lange
afstanden. Verkrijgbaar voor vrouwen,
mannen en kinderen.

Wielrennen

Triathlon

- Lange afstand zeem voor vrouwen, mannen en kinderen
- 2-Lagige zeem met hoge elasticiteit voldoet aan alle bewegingen met behoud van
oorspronkelijke vorm
- Bovenste laag in Aloe Vera microvezel
- Vorm ontworpen naar de anatomie van de renner
- Hoge densiteit ondersteuning op cruciale punten voor een maximum aan comfort
- Opvullaag onder de bovenste lagen in geventileerde polyurethaan vulstof voor extra
bescherming en ondersteuning
- Densiteit van 80 kg/m3
- Uitstekende ventilatie bij transpiratie, goed ademend en sneldrogend
- Ideaal voor lange afstanden zowel voor wegrenners als voor MTB-ers

- Uni zeem voor vrouwen, mannen, en
kinderen
- 1-lagige zeem voor hoge frequentie
- Materiaal in zachte en ademende
polyester microvezel voor snelle
droging
- De opvulling biedt bescherming en
houdt de wateropname minimaal
- Hoge elasticiteit en maximale
bewegingsvrijheid

vrouwen

mannen

uni

Kinderen

Ideaal voor lange afstanden.

Kleur stof van de zeem kan afwijken
bij levering.
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ALGEMENE INFORMATIE
XS / 1

S/2

150 - 159

160-169

Borst (cm)

88

92

96

100

105

Middel (cm)

76

80

84

88

Heupen (cm)

92

96

100

Been (cm)

70

72

< 60

Maat

XS / 1

Hoogte (cm)

< 160

Hoogte (cm)

Meet jezelf op en bepaal je maat.
Twijfel je, vraag dan MICIO voor een
advies.
Om goed je maat te bepalen voor
wielerkleding sturen we je graag de
pasmodellen toe.

Maat

Gewicht (cm)

VROUWEN

L/4

XL / 5

2 XL / 6

3 XL / 7

4 XL / 8

6 XL / 10

8 XL / 12

-

-

-

-

110

115

119

127

135

93

98

103

107

115

123

104

109

114

119

123

131

139

74

76

78

80

82

82

82

82

< 70

< 75

< 80

< 85

< 90

> 95

-

-

-

S/2

M/3

L/4

XL / 5

2 XL / 6

3 XL / 7

4 XL / 8

-

-

-

-

170 - 179 180 - 185 186 - 190 191 - 195

161 - 170 171 - 175 176 - 180

Borst (cm)

80

84

88

92

96

100

104

108

Middel (cm)

63 - 66

67 - 70

71 - 74

75 - 80

79 - 82

83 - 86

87 - 90

91 - 94

Heupen (cm)

89 - 92

93 - 96

97 - 100 101 - 104 105 - 108 109 - 112 113 - 116 117 - 120

66

68

70

72

74

76

78

80

< 55

< 60

< 65

< 70

< 80

< 85

-

-

Been (cm)
Gewicht (cm)

KINDEREN

M/3

Maat

8 JAAR

10 JAAR

12 JAAR

14 JAAR

111 - 116

123 - 128

135 - 140

147 - 152

Borst (cm)

57 - 59

61 - 65

67 - 71

73 - 77

Middel (cm)

54 - 56

57 - 59

60 - 62

63 - 67

MIDDEL

Heupen (cm)

61-64

66 - 70

72 - 76

79 - 82

HEUPEN

Hoogte (cm)

BORST
BORST

BORST

MIDDEL

ARM

HEUPEN

ARM

ARM

MIDDEL

HEUPEN

Vermelding in cm.

BENEN

triathlonkleding

MANNEN

BENEN

Maattabel wieler- en

LET OP:
Bij bestelling van SHIRT AERO na opmeting
1 maat groter bestellen i.v.m. strakke pasvorm.
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VROUWEN

Om goed je maat te bepalen voor
hardloopkleding sturen we je graag de
pasmodellen toe.

KINDEREN

Maat

XS / 44

S / 46

M / 48

L / 50

Borst (cm)

86-89

90-93

94-97

98-101

Middel (cm)

74-77

78-81

82085

86-89

Heupen (cm)

90-93

94-97

98-101

XS / 34

S / 36

M / 38

L / 40

XL / 42

Borst (cm)

78-81

82-85

86-89

90-93

94-97

98-102

103-107

Middel (cm)

63-65

66-69

70-73

74-77

76-81

82-85

86 - 90

Heupen (cm)

88-91

92-95

96-98

99-101

102-104 105-108 109-112

Maat

6 jaar

8 jaar

10 jaar

12 jaar

14 jaar

Maat

Lengte (cm)

XL / 52

102-105 106-109 110-113
90-94

95-99

100-104

102-105 106-109 110-113 114-117

2 XL / 44 3 XL / 46

111-116 123-129 135-140 147-152 159-164

Borst (cm)

57-59

61-65

67-71

73-77

79-83

Middel (cm)

54-56

57-599

60-62

63-67

68-71

Heupen (cm)

61-64

66-70

72-76

79-82

84-88

Vermelding in cm.

2 XL / 54 3 XL / 56

BORST
BORST

MIDDEL

BORST

MIDDEL

ARM

HEUPEN

ARM

HEUPEN

ARM

MIDDEL

HEUPEN

BENEN

Meet jezelf op en bepaal je maat.
Twijfel je, vraag dan MICIO voor een
advies.

MANNEN

BENEN

Maattabel hardloopkleding

21 | MICIO creative sportswear

ALGEMENE INFORMATIE
Maattabel accessoires

Handschoenen

Maat
Handomvang cm

Meet jezelf op en bepaal je maat.
Twijfel je, vraag dan MICIO voor een
advies.
Om goed je maat te bepalen voor
wieleraccessoires sturen we je graag
de pasmodellen toe.

Overschoenen
zomer

Maat

Overschoenen
winter

Maat

Europees

Europees

XS

S

M

L

XL

2 XL

19-21

22-23

24-25

26-27

27,5-28

28,5

XS

S

M

L

XL

34-36

37-38

39-41

42-44

45-47

XS

S

M

L

XL

2 XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

Draagbaarheid voor iedereen.
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Wasvoorschrift

Bij zorgvuldig gebruik gaat je
sportkleding vele jaren mee.
Daarom raden we je aan om de
volgende wasvoorschriften aan te
houden.

-

Was de sportkleding zo snel mogelijk na gebruik.
Sportkleding NOOIT wassen in combinatie met andere kleding.
Erg vuile sportkleding eerst uitspoelen met koud water.
Was met fijnwasmiddel op 30 graden en kies indien mogelijk voor extra spoelen.
Gebruik GEEN wasverzachter.
Centrifugeer op een laag toerental.
Stop je sportkleding NOOIT in de droogtrommel.
Hang je sportkleding na het wassen binnen te drogen op een hanger met de rits gesloten.
Sportkleding altijd droog opbergen.
Kijk uit met het wassen van wieler- en triathlonkleding in combinatie met kleding voorzien van klittenband. Kleding met klittenband
in een apart waszakje meewassen en zorg dat de klittenband sluitingen op elkaar zitten.
- Kijk uit met gebruik van zonnebrand, massage oliën en fietssmeer. Was dit zo snel mogelijk uit de sportkleding.

Koud wassen

Niet bleken

Niet strijken

Niet in droogtrommel
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Werkwijze

STAP 1: OFFERTE OP MAAT
Als je voor jouw eigen team een uniek en origineel ontwerp
wil laten maken voor sportkleding, neem dan telefonisch
contact met ons op om uw wensen door te spreken.

Als je de beslissing hebt genomen om
unieke sportkleding voor jouw eigen
team te laten ontwikkelen bij MICIO
sportswear, dan vind je het vast prettig
om te weten welke stappen er allemaal
doorlopen moeten worden voordat
jouw eigen sportkleding een feit is.
Daarom hebben we stapsgewijs op
een rijtje gezet wat er allemaal moet
gebeuren en wat onze werkwijze is.

STAP 2: GOEDKEURING OFFERTE
Zodra je de offerte hebt ontvangen en hem goed hebt
doorgenomen, ontvangen wij graag een definitieve
goedkeuring op de offerte, zodat wij daarna voor je aan
de slag gaan met het ontwikkelen van een uniek ontwerp.
Mocht er om welke reden dan ook na de ontwikkeling van
het ontwerp de bestelling niet doorgaan dan brengt MICIO de
ontwerpkosten conform offerte in rekening.

STAP 3: ONTWERP ONTWIKKELEN
Op basis van jouw specifieke wensen en eisen ontwikkelen
wij een ontwerp waarin we jouw team, club/vereniging,
bedrijf of evenement op een prominente en creatieve wijze
positioneren. Natuurlijk moet het ontwerp wel passen bij
het gevoel of de identiteit die het desbetreffende team wil
uitstralen. Vanzelfsprekend stemmen we dit van tevoren met
elkaar af.

Stoffen stalenboek met pms-kleuren
MICIO sportswear, heeft ervoor gekozen om de bedrukking
op de sportkleding uit te laten voeren in pms-kleur(en), zodat
de kwaliteit van de bedrukking optimaal is. De kleuren komen
op deze manier dieper en voller in de stof te zitten. Omdat
een pms-kleur op bijvoorbeeld briefpapier er heel anders kan
uitzien dan op een stof, gebruiken wij een stalenboek met
pms-kleuren. Dus mocht het nodig zijn om een andere kleur

te kiezen, omdat dit beter overeenkomt met bijvoorbeeld de
huidige huisstijl, dan biedt ons pms-stalenboek de helpende
hand.

Aanleverspecificaties
Alle logo’s, teksten etc. dien je altijd in ai-formaat (adobe
illustrator) in contourlijnen bij ons aan te leveren. Een foto in
tiff formaat, vrijstaand en in 300 dpi.

STAP 4: PASKLEDING
MICO heeft pasmodellen in allerlei verschillende maten voor
mannen, vrouwen en kinderen.
MICIO bied je een aantal mogelijkheden om te passen:
1. Je maakt vooraf één afspraak met ons en komt met je
hele team de kleding passen op de afgesproken datum
en tijdstip in onze showroom in Hooglanderveen. Indien
gewenst, krijg je advies op maat. Deze pasmogelijkheid is
inbegrepen in de prijs. Mocht er behoefte zijn aan nog meer
passessies dan geldt mogelijkheid 3.
2. Je maakt vooraf een individuele afspraak op een
afgesproken datum en tijdstip in onze showroom in
Hooglanderveen. Aan deze pasoptie zijn wél kosten
verbonden, namelijk € 17,50 per persoon excl. btw.
3. Je gaat passen op een door jou gekozen locatie en ook bij
deze pasmogelijkheid kun je advies op maat krijgen. Aan
deze pasoptie zijn wél kosten verbonden, namelijk € 50,00
per uur excl. btw.
4. Wij sturen je de pasmodellen toe tegen de verzendkosten.
Je dient de pasmodellen dan binnen
7 dagen te retourneren.
5. Je kan middels een maattabel jezelf ook opmeten. De pdf
sturen we op verzoek toe.
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Werkwijze

Mocht je na het doorlezen van deze
verschillende stappen nog vragen of
opmerkingen hebben, aarzel dan niet
om contact op te nemen.

STAP 5: PRODUCTIE
Nadat je het ontwerp hebt goedgekeurd, wordt de wieleren triathlon geproduceerd in Italië en de hardloopkleding in
België. Overige sportkleding wordt geproduceerd in Polen.
Vanaf februari tot en met juli bedraagt de levertijd ongeveer
10 tot 12 weken. Van september tot en met januari bedraagt de
levertijd 8 tot 10 weken. In augustus zijn de fabrieken gesloten
i.v.m. de zomervakantie.

Bestel tijdig!
Mocht je de teamkleding willen gebruiken voor een speciaal
evenement, neem dan ruim van tevoren contact met ons op
om te brainstormen over de mogelijkheden. Op deze manier
zorgen we er met elkaar voor dat je alles op tijd in huis hebt.

STAP 6: LEVERING
Je kunt jouw unieke teamkleding op afspraak afhalen bij ons in
Hooglanderveen. Een andere mogelijkheid is dat wij de kleding
laten bezorgen via DPD aan huis of op een parcel
pick-up-point in je buurt. MICIO brengt de bezorgkosten dan bij
je in rekening.

STAP 7: BETALING
De betaling van de teamkleding dient uiterlijk 30 dagen na de
factuurdatum plaats te vinden.
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