
 10 september 2020, 09:00 (CEST)

Brooks lanceert nieuwe collectie samen met
Brooks LAB
Brooks LAB geeft het 100-jaar oude B17 zadel een moderne twist

De lat kan niet hoog genoeg liggen: exclusieve producten in een beperkte
oplage die een individuele stijl toevoegen aan een tijdloos ontwerp.

Amsterdam, 10 September 2020 - Brooks LAB, het creatieve centrum van Brooks England,

neemt het gevoel van vrijheid van de fiets als inspiratie voor nieuwe concepten en lanceert

speciale versies van de aloude B17 en Challenge-zadeltas. Deze iconische producten zijn nu

verkrijgbaar voor iedereen die van exclusieve details en speciale ontwerpen houdt.

Sinds 1866 creëert Brooks England producten die het comfort van de fietser verbeteren. Alles

kent de hoogste productiestandaarden en bestaat uit zorgvuldig uitgezocht en uitzonderlijk

materiaal. Het is oplossingsgericht en altijd met een specifiek doel voor ogen. Met hun

jarenlange expertise ontwikkelen ze producten die fietsers de vrijheid geven te doen wat ze het

liefste doen, comfortabel fietsen.
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Van zadels tot fietstassen en accessoires, Brooks creëert tijdloze producten die vaak generaties

lang mee gaan. Al hun producten worden continu verfijnd en gaan met de tijd mee. De

materialen die gebruikt worden hebben een extreem lange levensduur en presteren zoals je mag

verwachten. De meesten kennen de fabrikant van hun leren zadels, maar ze hebben ook andere

zadels die ze Cambium noemen. Deze zijn gemaakt op basis van gevulkaniseerd natuurrubber

dat deze lijn uiterst geschikt maakt voor alle rij- en weersomstandigheden. Brooks zadels

hebben de bijzondere eigenschap zich over tijd aan de vorm en rijstijl van elke fietser aan te

passen. Ook valt niet te ontkennen dat ze alleen maar mooier worden met leeftijd. Alle zadels,

tassen en accessoires staan bij Brooks in het teken van trots en kwaliteit.

Brooks LAB - nieuw productconcept

Brooks introduceert een nieuw productconcept, Brooks LAB, producten in een beperkte oplage

waarbij een bekende producten een met laser geëtst motief krijgen. De eerste versie is een

bijpassend Brooks B17 lederen zadel met een Challenge leren zadeltas die de belofte van Brooks

England "Voor grenzeloze reizen" uitdrukt en je uitnodigt om helemaal los te gaan.

Deze producten nodigen je uit te gaan fietsen en je niet tegen te laten houden door fysieke en

mentale grenzen. Als een paspoort voor elke fietser viert Brooks met hun nieuwe exclusieve

Brooks LAB B17 & Challenge verschillende avonturen op het zadel. Het speciale laser geëtste

motief bestaat uit stempels die reizen naar alle werelddelen vertegenwoordigen. 

Naast topkwaliteit staan Brooks’ producten ook voor individualiteit en persoonlijkheid. Het

nieuwe Brooks LAB concept bouwt hierop voort en jaagt een frisse wind door de tijdloze

producten van Brooks. De creatieve hub van Brooks LAB zal samen met Brooks England

exclusieve limited editions en speciale samenwerkingsprojecten lanceren, waar kwaliteit en

traditie centraal staan en worden verrijkt met een uniek ontwerp en individuele stijl.

Brooks LAB B17 + LAB Challenge zadeltas

De B17 is al meer dan 100 jaar het best verkochte Brooks-zadel en voldoet al even zo lang aan de

behoeften van miljoenen fietsers voor woon-werkverkeer, gravel rijden, wielrennen,

bikepacking en toerfietstochten. Deze zadels worden met de hand gemaakt in Engeland en

weten de tijdloze schoonheid, unieke flexibiliteit en natuurlijk comfort van het premium leren

ontwerp te behouden.



Product eigenschappen

Tijdloos ontwerp

Handgemaakt met gegraveerde speciaal paspoort motief

Hoogwaardige details zoals met de hand gehamerde koperen klinknagels en rails

Duurzaam 5 mm plantaardig gelooid leer

Comfortable en ademend materiaal

Verlengde garantie van 10 jaar

Adviesprijs: €150

http://news.twotoneams.nl/images/362354
http://news.twotoneams.nl/images/362353
http://news.twotoneams.nl/images/362356


Daarnaast combineert Brooks de B17 met de klassieke Challenge-zadeltas die ook met paspoort

motief verkrijgbaar is. In 1896 werd de eerste versie hiervan gemaakt van plantaardig gelooid

leer en werd hetzelfde jaar gepatenteerd. De lederen (gereedschap) zadeltas monteer je aan de

achterkant van de B17. De gespen zorgen hierbij voor stabiliteit, de riem voorkomt dat de

inhoud tijdens het fietsen gaat rammelen.

Adviesprijs: €100

Beide producten zijn nu voor een beperkte tijd verkrijgbaar in de Brooks online shop of bij

Premium Brooks Dealers.

Over Brooks England

Brooks is het oudste, nog opererende zadel bedrijf van de wereld. Het is opgericht in 1866 en is

bekend geworden met haar leren zadels. Naast leren zadels biedt Brooks ook de Cambium lijn

op basis van gevulkaniseerd rubber. Ze hebben een assortiment tassen speciaal gericht op

fietsers. Ze zijn niet alleen functioneel, maar ook zeer stijlvol en eigenlijk perfect voor elke

gelegenheid. Brooks is te koop bij de betere fietsenwinkels. Of kijk op www.brooksengland.com

https://www.instagram.com/brooksengland/

The Official Brooks England Store: Established In 1866
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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.
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