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Silca introduceert de MARATONA Minimo
Een compacte gear bag met een plaats voor elk essentieel onderdeel

Silca's nieuwe MARATONA Minimo is een compacte tas met veel vakken voor rijders en racers

die hun gereedschap altijd in perfecte staat hebben. Met de aanpasbare vakjes kun je plek

maken voor elk essentieel stuk (zoals bij een camera tas). Omdat sommige items steevast vies

worden, bevat de MARATONA Minimo zelfs een geventileerde vak voor kleding en een

oprolbare schoenentas. Twee waterdichte, antistatische, met microvezel gevoerde zakken aan de

buitenkant kunnen veilig elektronica, zonnebrillen en dergelijke opbergen.

⏲

http://news.twotoneams.nl/


Waar Silca's bestaande MARATONA Gear Bag bedoeld is als een op fietsers gerichte reistas voor

het weekend en langer, is de MARATONA Minimo gericht op veeleisende en georganiseerde

fietsers die naar een of meerdaagse evenementen reizen. Of het nu in de kofferbak van de auto is

of onder de stoel in een volgepakt vliegtuig, de Minimo is ontworpen en gebouwd voor fietsers

die hun spullen willen vervoeren in een veelzijdige en gemakkelijk toegankelijke tas.  En met

drie handgrepen aan de buitenkant en een afneembare gevoerde schouderriem kan de Minimo

over de schouders worden gedragen.

Highlights

Waterafstotend materiaal

Aanpasbare vakken

Interne zakken met rits van gaas, gescheiden van elkaar maar met behoud van overzicht

2 externe vakken voor kwetsbare voorwerpen

Oprolbare schoenentassen

3 handvatten en verwijderbare schouderband

46cm x 33cm x 23cm  (Voldoet aan de voorschriften voor de grootte van de handbagage voor

vliegen)

• Advies verkoopprijs $175

• Product Pagina: https://silca.cc/products/maratona-minimo

https://silca.cc/products/maratona-minimo
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Over SILCA

MARATONA Minimo Media kit - met hi-res beelden
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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

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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