
Vorm en functie gaan samen met Boa®
Technologie
SILCA onthult de Premio Zadeltas
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Thursday, March 15, 2018 — Amsterdam - SILCA introduceert de Premio Zadeltas, een

ruige zadeltas, de nieuwste in SILCA’s lijn van zadeltassen met het Boa sluitsysteem. Sinds de

lancering van de Premio Zadeltas zijn het ontwerp van SILCA en de Boa technologie een

prijswinnende combinatie gebleken. Dit laatste product van SILCA is speciaal ontworpen voor

fietsers die meer mogelijkheden nodig hebben dan de zadelrol biedt.

De Premio Zadeltas is ontworpen om in de behoeften van meer fietsers te voorzien simpelweg

omdat er meer in past. De extra versterkte buitenkant en de verschillende slimme vakken aan

de binnenkant zorgen ervoor dat je eenvoudig een grote of twee kleinere binnenbanden mee

kan dragen. Daarnaast zitten er twee vakken in waar je je bandenlichters, een multi-tool, een

CO2 pomp en tot drie patronen in kan opbergen.

SILCA Seat Capsule Premio Perskit (incl. Hi-res beelden)

http://news.twotoneams.nl/presskit/220090?reheat_cache=1
https://silca.cc/


http://news.twotoneams.nl/images/275022
http://news.twotoneams.nl/images/275021
http://news.twotoneams.nl/images/275011
http://news.twotoneams.nl/images/275015
http://news.twotoneams.nl/images/275018
http://news.twotoneams.nl/images/275009


ABOUT TWOTONE AMSTERDAM

We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.

Twotoneams.nl

De Premio zadeltas zit vast aan de fiets met het BOA sluitsysteem en is voorzien van een

geleiderail. Naast dat deze rails bescherming en houvast creëert, zorgt deze er ook voor dat je

hem slechts aan je zadel kan vastmaken en hij nog steeds goed zit. Deze manier van vastmaken

is uiterst geschikt voor mountainbikers die een dropper zadelpen gebruiken. De rits is van YKK

en zorgt ervoor dat het onderste stuk van de tast open kan en je eenvoudig de tas kan openen

terwijl deze nog vast zit aan het zadel. Dit is dan ook het grootste verschil tussen een zadeltas en

een zadelrol.

Specificaties:

• Extra versterkte thermogevormde omhulsel

• BOA sluitsysteem met geleider

• Speciale rails om de tas vast te maken aan het zadel

• Twee interne verdelers (Drie interne vakken)

• YKK sluitrits

Over SILCA

SILCA is opgericht in 1917 door Felice Sacchi in een plaatsje net buiten Milaan in Italië. SILCA

pionierde met meters op de fietspomp om luchtdruk af te lezen, ze waren de eerste die hoge

druk fietspompen maakte die in je frame zitten en na de tweede wereldoorlog gebruikte ze als

een van de eerste die de nieuwe lichtgewicht materialen die hieruit voort kwamen gingen

gebruiken. Later waren ze de eerste die CO2 gebruikte om snel je banden op te pompen als je

langs de weg staat. Tegenwoordig zit SILCA in Indianapolis waar ze iconische producten

ontwerpen met de beste materialen en hoogwaardige ambacht.
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