
Ornot & CHAPTER2 kondigen de Mega
Capsule Collection aan
Matchen was nog nooit zo eenvoudig, Ornot

San Francisco - September 2018 - Ornot kondigt met trots hun samenwerking aan met

frame builder CHAPTER2 uit Nieuw Zeeland. Hierbij krijgt het TERE disc road frame een

speciale Ornot design behandeling. Eerst was er een plan voor slechts één frame. Dat werden er

later acht speciaal voor ambassadeurs om op te rijden en om Ornot te vertegenwoordigen en dat

zijn er nu dus 100 geworden vanwege de goede reacties die Ornot en CHAPTER2 hebben

gekregen. Om het frame te complimenteren is er ook bijpassende kleding, tassen en zelfs een

bidon ontworpen.

Tot 26 september is er de mogelijkheid voor iedereen die wil om de Limited Edition Mega

Capsule te bestellen bestaande uit een frame, voorvork, zadelpen, stuurpen, steekas,

stuurvoorbouw, jersey, broek, flessen, sokken, stuurtas en de macgyver. Zo...

De Ornot x CHAPTER2 frames zijn een beperkte oplage en slechts 100 stuks zullen gemaakt

worden. Allen genummerd en goed verzorgd.

The Mega Capsule Collection is nu beschikbaar op ornotbike.com

http://ornotbike.com/


Over Ornot

Ornot is begonnen in 2013 met als doel om fietskleding en -assesoires te ontwikkelen die

minimaal ontwerp met een minimale branding combineerd. You could be a rolling billboard,

Ornot. 

About Chapter2

CHAPTER2 is opgericht in 2017. Hiervoor had de oprichter Michael Pryde zeven jaar fietsen

gebouwd voor het merk van zijn vader: NeilPryde. 
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OVER 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 VOLLEDIG PERSMAP IS HIER BESCHIKBAAR
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