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Cannondale Introduceert Recyclebare
Fietsverpakkingen
Nu 100% recyclebaar, met betere bescherming en een kortere
montagetijd dan ooit

Woudenberg, Nederland – 29 oktober 2020 – Cannondale, een premium merk van Dorel

Industries, Inc. (TSX: DII.B, DII.A), is in Europa overgestapt op het gebruik van nieuwe, 100%

recyclebare fietsverpakkingen. Zo wil het bedrijf de afvalproductie terugschroeven en het

opbouwen van de fietsen vereenvoudigen.
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Fietsen is een van de meest duurzame transportmethodes, maar de fietsindustrie is verre van

duurzaam als het gaat om de verpakkingsmethodiek: fietsen worden vervoerd in dozen die tot

de nok toe zijn gevuld met wegwerpplastic, schuim, tie-wraps, nietjes en allerlei andere

onnodige materialen. Wie ooit zo'n doos heeft geopend weet dat het opbouwen van de fietsen

ook nog eens overdreven ingewikkeld is. Zelfs de beste monteurs zijn er veel tijd aan kwijt.

'We wilden een beter verpakkingssysteem ontwerpen. Een systeem dat beter
is voor het milieu, meer bescherming biedt aan de fietsen en de montagetijd
flink reduceert’. Dit is beter voor de planeet, een uitkomst voor de
fietsenwinkels en pure winst voor onze klanten'.
— Eugene Fierkens, general manager van Cannondale Europe. 



100 % gerecyclede materialen
Bij de Europese assemblagefabriek van Cannondale in Oldenzaal is het gebruik van

verpakkingsmaterialen als plakband, plastic zakken, schuim, PVC en tie-wraps volledig

uitgebannen:
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In plaats daarvan wordt er alleen nog gewerkt met karton met FSC-keurmerk, plantaardige inkt

en biologisch afbreekbaar, vezelversterkt papiertape. Na een succesvolle implementatiefase in

Europa zal Cannondale deze aanpak op meerdere plekken wereldwijd uitrollen.

Betere bescherming
Cannondale-fietsen zijn in het vervolg beter beschermd tijdens het vervoer. Rijstpapiertape zal

worden gebruikt om de frames te beschermen tegen beschadiging, terwijl kartonnen

remschijfbeschermers, wielhulzen en multifunctionele wiggen de onderdelen beschermen en de

fiets op hun plaats houdt in de doos.

Snellere montage
In Oldenzaal opgebouwde Cannondale-fietsen zijn wanneer ze de doos ingaan al voor 95%

klaar. Hierdoor is de tijd die nodig is om een fiets vanuit de doos rijklaar te maken minimaal

gehalveerd. De remmen en versnellingen zijn al afgesteld, de remleidingen bevestigd. Daar

komt bij dat fietsen die zijn uitgerust met spatborden en een bagagedrager de doos ingaan met

het voorwiel al in het frame, wat het afmonteren nóg eenvoudiger maakt.

Het is een win-winsituatie: beter voor het milieu, méér tijdswinst en efficiëntie door de kortere

montagetijd. Cannondales overstap naar 100% recyclebare verpakkingen is onderdeel van een

voortdurend streven naar minder afval en een beter milieu.
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OVER CANNONDALE
Cannondale is een premium merk van Cycling Sports Group, een onderdeel van Dorel

Industries' (TSX: DII.B, DII.A) dochterbedrijf Dorel Sports. Dorel Industries Inc. heeft een

jaaromzet van 2,6 miljard US$ en wereldwijd ongeveer 8,900 mensen in dienst op locaties in

vijfentwintig verschillende landen. Cannondale staat bekend als een innovatief kwaliteitsmerk

en is een wereldwijde marktleider met een ijzersterke reputatie op het vlak van design,

ontwikkeling en de productie van hoogwaardige fietsen, kleding en accessoires. Ga voor meer

informatie naar www.cannondale.com.
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