
De SICURO titanium bidon houder van SILCA

Materialen en bouwkwaliteit uit de ruimtevaart met veelzijdige
montage oplossingen

De SICURO Titanium borduurt verder op SILCA’s klassieke Ti bidonhouder met hun

kenmerkende oog voor detail. Elke houder komt handgemaakt uit het hoofdkantoor van SILCA

in Indianapolis. Ook het productieproces is verbeterd met een ultra moderne laser lasser.

Hiermee zijn ze de eerste in de industrie.

De houders bestaan uit lichtste in zijn soort titanium buizen van kwaliteit die gebruikelijke is in

de ruimtevaart. De unieke ovale oogjes bieden fietsers de mogelijkheid om de bidonhouder op

verschillende manieren te monteren zodat ze op elk frame passen.

De SICURO Ti bidonhouders zijn onderdeel van de zogenaamde Ultimate productlijn en vallen

onder de Shield garantie. Dit betekent dat SICLA garandeert dat de producten meer dan 25 mee

gaan. Ze vertrouwen erop dat het gebruikte titanium met precisie laswerk alles zullen

doorstaan. Nadat het buigen en lassen klaar is poets SILCA de houders met de hand op, voorziet

ze van het logo voordat ze ingepakt en verscheept worden.



Specificaties

Naadloze 3-2.5 titanium buizen

Uitgebreide afstel montage

Low-profile 6-4 titanium bevestigings bouten

29 gram zonder bouten

Over Silca
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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

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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