
HET BEKENDE CALIFORNISCHE
FIETSKLEDINGMERK ORNOT KOMT NAAR
EUROPA
Amsterdam - juni 2018 - Wielrenners waren er al klaar voor en nu is het dan eindelijk zo

ver: Het bekende fietskledingmerk Ornot komt naar Europa. Met hun bekende slogan ‘You can

be a rolling billboard, Ornot’ onderscheiden ze zich van de rest door grote logo’s en merknamen

te weren van hun ontwerpen. Daartegenover zetten ze een minimalistische esthetiek die de

beste materialen combineert met doordacht design en een onmiskenbare Californische flair.

Ornot is opgericht door Matt Quann in 2013 in San Francisco waarbij hij zijn passie voor

wielrennen en zijn roeping als ontwerper weet te combineren. Als ontwerper en wedstrijdrenner

werd hij min of meer gedwongen door zijn team om hun teamkleding te ontwerpen, ook omdat

ze wel klaar waren met de grote logo’s en teksten van hun shirtsponsoren. Die laatste waren niet

al te blij, maar het team was dat zeker wel. Kort daarna realiseerde Matt zich dat dit de perfecte

manier was om wielrennen en design te combineren en het nieuwe fietskledingmerk Ornot was

geboren.



Sinds vijf jaar liggen kwaliteit en minimalisme aan de basis van Ornot. Ze garanderen altijd het

beste fabricageproces door hun producten lokaal met bekende partners in de VS te produceren,

of het nu gaat om het ontwikkelen van shirts, broeken, sokken of stuurtassen voor fietsen.

Bovenop een jaar fabrieksgarantie bieden ze namelijk ook een ‘val vervangingsprogramma’,

waarbij ze je gescheurde kleding voor een scherpe prijs vervangen. Dus leef je lekker uit!

Matt Quann, oprichter van Ornot, over wielerbroeken: “Er zijn een paar zaken belangrijk bij

wielerbroeken: Het uitkiezen van een kwaliteitskussen is bijvoorbeeld essentieel. We vonden

hiervoor de perfect gegoten antibacteriële vulling. Deze hebben we daarna in de meest

ergonomische en comfortabele positie genaaid en er voor gezorgd dat de druk perfect verdeeld

is. Je wil namelijk dat de broeken strak genoeg zitten om je spieren te ondersteunen, maar niet

dat ze gaan knellen. Als laatste hebben we een stof gekozen die niet doorzichtig wordt na een

paar wasbeurten en die lange tijd meegaat en zijn kwaliteit behoudt.”

Naast kleding voor wielrenners ontwerpt en maakt Ornot ook een gevarieerde lijn sokken,

ondershirts, petjes, handschoenen en tassen. Ornot is nu online verkrijgbaar in Europa. Vanaf

een besteding van €100,- of meer op uk.ornotbike.com is de verzending naar Nederland

gratis.

Ornot - EU website & webshop

Ornot - Perskit
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https://www.facebook.com/ornotbike/
http://news.twotoneams.nl/presskit/220486?reheat_cache=1
https://uk.ornotbike.com/
http://uk.ornotbike.com/
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