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SILCA lanceert de ultracompacte
ASYMMETRICO en voegt twee nieuwe kleuren
toe aan de NASTRO CUSCINO-lijn

Indianapolis, 27 oktober - De ASYMMETRICO is een strakke en compacte oprolbare

zadeltas om alles in op te bergen voor licht onderhoud onderweg. Tussentijds een lekke band?

Alle tools hiervoor passen in dit zadeltasje. Deze nieuwe versie is een optimalisatie van de

prijswinnende Premio Zadeltas. Ook heeft SILCA twee nieuwe kleuren toegevoegd aan de

bestaande NASTRO CUSCINO lijn. Dit stuurlint is 3,75 mm dik en daarmee net zo comfortabel

als reguliere 4,5 mm stuurlinten.
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ASYMMETRICO

De afgelopen vijf jaar heeft SILCA goed geluisterd naar de feedback van haar gebruikers. Na

meer dan 100 prototypen is de ASYMMETRICO ontstaan en vereenvoudigt hij de manier

waarop we oprolbare zadeltassen gebruiken. Het lichtgewicht materiaal met slim versterkte

lijnen zorgt voor een compacter en steviger product met meer capaciteit. SILCA gaat nog een

stap verder en plaatst een extra vak en een asymmetrisch ontwerp dat er voor zorgt dat je nog

meer kan meenemen. Er is in dit zadeltasje zelfs ruimte voor 700x45 binnenbanden.

Dit alles wordt veilig afgesloten met het BOA® sluitsysteem dat 15 keer sterker is dan

klittenband en niet kan los kruipen. De 3M Hypalonband zorgt voor nog meer zekerheid en

voorkomt een ratelend geluid bij het vastmaken. De zadeltas is daarnaast ook nog van water- en

stofafstotend materiaal gemaakt zodat de inhoud schoon en droog is als je het nodig hebt.



Eigenschappen

Super sterk en water- en stofafstotend nylon

BOA® L6 sluitsysteem

Zadelrails bescherming voor snelle installatie

VIER interne vakken

Slimme reflecterende print

Vak voor binnenbanden tot 700x45mm

Gewicht: 85 gram

Prijs: €41,64 
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NASTRO CUSCINO

De bestaande NASTRO CUSCINO lijn is gegroeide met twee nieuwe kleuren: Neon Oranje met

Zwart en Neon Geel met Zwart. Samen met de drie bestaande, een geüpdatete en vier nieuwe

kleuren is de lijn nu compleet. 

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 de CUSCINO het hoogst mogelijke 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. SILCA’s Butterfly

technologie zorgt ervoor dat het lint er daarnaast ook nog eens beter uitziet en beter naar

voorkeur aangebracht kan worden rondom de remmen.

Seat Roll Asymmetrico

https://silca.cc/collections/packs-on-bike-1/products/seat-roll-asymmetrico


Eigenschappen

Ultra-dempend 3.75mm dik drielaags ontwerp dat twee keer zo goed werkt als normaal lint

van dezelfde dikte

Extra lang lint dat geschikt is voor sturen van verschillende disciplines

Speciale asymmetrische afwerking die trillingen en vocht beter afvoert

Aluminium stuur einddoppen

Polyurethaan afwerktape

Vlindervormige rem klemafdekking

Adviesprijs: €45
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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 

Over SILCA

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 framepompen maakte en na de tweede wereldoorlog gebruikte ze als een van de eerste de

nieuwe lichtgewicht materialen die hieruit voort gekomen waren. 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.

NASTRO CUSCINO Bar Tape

https://www.instagram.com/silca_velo/

SILCA - Manufacturers of the finest pumps and tools for bicycles
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