
 06 oktober 2020, 00:05 (CEST)

BROOKS lanceert het nieuwe C67 zadel en
bijpassende handvatten voor alledaags gebruik
Amsterdam, 6 Oktober 2020 - Brooks England, voegt de C67 toe aan het stijlvolle

Cambium-assortiment van waterbestendige natuur rubberen zadels en bijpassende handvatten.

Het zadel is ontworpen voor woon-werk verkeer, met functies die speciaal geschikt zijn voor de

moderne e-Bike, bakfiets en andere rechtopstaande, stadsfietsen.

Cambium C67 zadel
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De Cambium C67 gegarandeerd comfort door twee sleutelelementen. De elastische

natuurrubberen bovenzijde absorbeert zowel schokken als stoten. De speciale gebogen vorm

van de bovenkant en de zadelneus zorgt voor meer stabiliteit tijdens de rit. Er is speciale

aandacht besteed aan de veiligheid, de functie en het comfort voor e-Bike berijders dankzij de

flexibele bovenzijde. Deze heeft een natuurlijk verhoogd achtervlak en biedt controle tijdens het

trappen en voorkomt dat je achteruit glijdt op het zadel. De gebogen neus zorgt ook voor meer

stabiliteit tijdens het versnellen.

Adviesprijs zadel: € 120
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De flexibiliteit van het rubber wordt verhoogt door de innovatieve waaierstructuur van

glasvezelnylon. Tegelijkertijd voegt het ook extra weerstand toe tegen stress en trillingen en

zorgt dit voor een langere levensduur. De C67 is zo ontworpen dat je zelfs zware e-bikes en

bakfietsen eenvoudig bij de achterkant van het zadel kan optillen. Zoals alle Cambium-zadels is

de C67 gemaakt van gevulkaniseerd natuurrubber dat zacht buigt en meebeweegt met de zit

houding van de fietser. Dit zorgt voor een onmiddellijk en langdurig comfort, zonder dat je het

zadel hoeft in te rijden zoals je bij de lederen Brooks zadels gewend bent. Duurzaam,

onderhoudsvrij en waterdicht, de C67 is het hele jaar door perfect geschikt voor het gebruik

tijdens alle weersomstandigheden, dankzij de nylon stof boven op het zadel voor weer- en

slijtvastheid.

Nieuwe ergonomische handvatten

Om de beleving van comfort compleet te maken, heeft Brooks ook nieuwe ergonomische

handvatten uitgebracht die perfect passen bij de zadels van de Cambium-serie. De handvatten

zijn vooral geschikt voor fietsen voor een staande positie of schuine rijpositie. Deze duurzame

en waterdichte rubberen handvatten zijn ergonomisch gevormd. De druk wordt over een groter

deel van de hand verdeeld en biedt verschillende comfortabele positioneringsmogelijkheden.

Tot slot halen de aluminium stuureindpluggen hun inspiratie uit de iconische Brooks

klinknagelvorm voor een veilige en stijlvolleplug.



Adviesprijs handvatten: € 45

Beide producten zijn nu in de Brooks online shop of bij Premium Brooks Dealers verkrijgbaar.

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

http://www.brooksengland.com/
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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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