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Twotone gift guide 2020 - De beste kado's voor
fietsliefhebbers
Geen idee wat je moet kopen voor je fietsgekke vrienden? Hier is het
antwoord. Een overzicht met de mooiste geschenken voor de feestdagen.

De feestdagen komen er aan en dat betekent één ding: kado's. Niet altijd even makkelijk, vooral

als je partner of geliefde een fietser is en je geen idee hebt wat je hem of haar kan geven.

Gelukkig maken de klanten van Twotone een heleboel leuke producten die fietsers van elk

niveau zeer gelukkig maken. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de meest gewilde

producten van dit seizoen.

⏲

http://news.twotoneams.nl/


Voor minder dan €100
Wahoo Skins (€19,99)

Jouw Wahoo ELEMNT ROAM/BOLT personaliseren is nog nooit zo eenvoudig geweest met de

Wahooskins ontwikkeld door Wrap My Bike. Door de passie voor het personaliseren van fietsen

en alles wat daarmee te maken heeft, is deze ‘skin’ ontwikkeld. Want die passie, die wordt graag

gedeeld!

Mattone zadeltasje van SILCA (€39)

Meer informatie over de Wahoo skins

https://www.2moso.com/sports/accessories/wahooskins-rainbow/


De waterbestendige en ultracompacte zadeltas, MATTONE, maakt gebruik van het BOA®-

sluitsysteem en wordt aan de zadelrails vastgemaakt. Door het unieke rits ontwerp is de seat

pack ook toegankelijk wanneer deze aan fiets bevestigd is. Het compacte tasje heeft voldoende

ruimte voor onder andere een binnenband, CO2-patroon en bandenlichters. Een apart vakje

biedt plek voor een ID, pinpas of contant geld.

SILCA's Nastro Cuscino stuurlint (€43)

Meer informatie over de Mattone Seat Pack

https://silca.cc/products/mattone-seat-pack


Het NASTRO CUSCINO stuurlint is geschikt voor rijders die graag veel demping willen. Ideaal

voor gravel, veldrijden en adventure cycling, maar ook voor indoor training tijdens de

wintermaanden. Daarnaast biedt het stuurlint het hoogst mogelijke niveau comfort voor

diegenen die graag zonder handschoenen rijden. Het dikkere stuurlint zorgt voor ultieme

demping en vermindert de schokken om beter met vermoeidheid om te gaan tijdens langere

ritten. Ook is de grip aan te passen door simpelweg de wikkelrichting om te draaien.

Ergonomische handvatten van Brooks (€45)

De nieuwe ergonomische handvatten van de Cambium-serie zijn goed te combineren met de

Cambium zadels van Brooks. De handvatten zijn geschikt voor fietsen met 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.

Meer informatie over de NASTRO CUSCINO

Meer info over de Ergonomische Rubberen Handvatten

https://silca.cc/collections/bar-tape-1
https://www.brooksengland.com/en_eu/ergonomic-rubber-grips.html


Megmeister Short Sleeve Base Layer (€54.95)

De Megmeister baselayer heeft de voorkeur van vele pro's. Dit ondershirt is ontworpen voor

warme omstandigheden en topprestaties.  De special Drynamo-stof zorgt voor optimale comfort

en functie dankzij een combinatie van uitstekende vochtafvoer, lichte isolatie en een

comfortabele naadloze pasvorm.

komoot Premium Subscription (€59,99)

Meer informatie over de Megmeister Short Sleeve Base Layer Men

https://www.2moso.com/sports/apparel/short-sleeve-base-layer-men/


Komoot Premium biedt nog meer mogelijkheden op het gebied van fiets- en wandelnavigatie

om het buitenleven tot een groot avontuur te maken. Naast de best-in-class planning en

navigatie tools krijg je met Premium ook dynamische weersvoorspellingen op je route, kun je

tours en highlights bundelen in collecties, krijg je specifieke kaarten per sport, kun je

meerdaagse avonturen makkelijker plannen en ga je goed verzekerd onderweg.

Wahoo KICKR AXIS Feet (€79,99)

Meer informatie over Komoot Premium | Dé plek voor iedereen die verder gaat

https://www.komoot.nl/premium/


AXIS geeft je KICKR smart trainer subtiele zijwaartse bewegingen die het toch al legendarische

KICKR-rijgevoel nog verder verbeteren. Door een natuurlijker gevoel te geven bij indoor-

trainingen, bootst AXIS de sensatie die je bij het buitenrijden ervaart beter na.

Aftershokz OpenMove (€89.95)

Meer informatie over de KICKR AXIS Feet

https://www.2moso.com/sports/indoor-biking/kickr-axis-feet/


Aftershokz' best verkopende koptelefoon heeft zojuist een make-over gehad. OpenMove is

gemaakt met veelzijdigheid in het achterhoofd en ontworpen voor dagelijks gebruik, waardoor

u de beste koptelefoon met botgeleiding krijgt en betere functies voor een toegankelijke prijs.

Tussen de €100 en €200
Cannondale Kids Trail Balans (€199)

Meer informatie over de OpenMove koptelefoon

https://www.2moso.com/sports/audio/openmove/


Waarom niet in stijl beginnen? Dit loop fietsje van Cannonndale heeft een lichtgewicht

aluminium frame en een coole enkelzijdige voorvork. Kinderen tussen de 1 en 4 jaar kunnenn

op jonge leeftijd leren balanceren en fietsen op dit kekke fietsje. De fiets is in twee kleuren

verkrijgbaar rood met blauw of turquoise met roze.

Brooks Cambium C67 zadel (€120)

Meer informatie over de Kids Trail Balans

https://www.cannondale.com/en-nl/bikes/kids/1-to-4/kids-trail-1-to-4/kids-trail-balance-girls?sku=c51450f10os


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 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. Het zadel is ontworpen voor woon-werk verkeer, met functies die

speciaal geschikt zijn voor de moderne e-bike, bakfiets en andere rechtopstaande, stadsfietsen.

Alle remmen los! Meer dan €500
Cannondale Caad Optimo 4 (€849)

Meer informatie over de Cambium C67

https://www.brooksengland.com/en_eu/c67.html


De CAAD Optimo 4 is racefiets met veel potentie. Bij de meeste fietsen kost dit veel geld. De

Caad Optimo 4 daarentegen weet drie belangrijke componenten te combineren: snelheid,

wendbaarheid en betaalbaarheid. Deze tweewieler kan zowel voor recreatie als voor competities

gebruikt worden. Deze fiets is bedoeld voor het rijden op verharde en gladde wegen zoals asfalt.

Het smalle en lichte frame in combinatie met de smalle banden met lage rolweerstand maken

het mogelijk hoge snelheden te behalen en makkelijk te klimmen met minimale inspanning.

Wahoo KICKR (€1199)

Meer informatie over de CAAD Optimo 4

https://www.cannondale.com/en-nl/bikes/road/race/caad-optimo/caad-optimo-4?sku=c14401m1048


De nieuwe KICKR Smart Trainer is nauwkeuriger and realistischer dan ooit. De nieuwe AXIS

Action Feet zorgen voor een zijdelingse beweging waardoor de binnen nog meer als buiten

voelt. Of je nu klimt, afdaalt of op een vlakke route rijdt. De KICKR voelt aan alsof je de rit in

werkelijkheid meemaakt.

Ampler Stout (€2490)

Meer informatie over KICKR SMART TRAINER

https://www.2moso.com/sports/indoor-biking/kickr-power-trainer-v5-0/


Onvoorwaardelijk. Veelzijdig. Bescheiden. Stout is het antwoord op de vraag naar een moderne

e-bike voor het woon-werkverkeer. De elektrische fiets geeft je een uitstekende rijervaring en

combineert dit met het comfort en de ondersteuning die je verwacht van een allround

commuter bike. De pretentieloze looks herbergen een krachtig en stoer innerlijk – de Stout is

een snelle stadsfiets die in alle situaties betrouwbaar aanvoelt.

Over Twotone Amsterdam

Twotone Consulting is in 2014 opgericht door Jon Woodroof met de focus op sales & PR. We

zorgen voor aandacht in de media of nieuwe zakelijke contacten. In 2017 zijn we begonnen met

het uitbreiden van onze mogelijkheden door het ondersteunen van klanten met onder andere

het maken van video- en fotocontent en uitgebreide merkstrategieën en creatief design.

Meer informatie over de Ampler Stout

Twotone op Instagram

Twotone Consulting | Est. 2014 - Nieuwsbrief

https://amplerbikes.com/nl/e-bikes/stout
https://www.instagram.com/twotoneams/
https://www.getrevue.co/profile/twotoneams


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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