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PRO ZADELS GEVEN TEAM DSM DE BASIS
VOOR PRESTATIES IN 2021
· Elite profploeg gebruikt vier zadels van PRO, afhankelijk van de flexibiliteit van

de rijder en de lichaamsvorm

· 30.000+ kilometers getest met PRO's Griffon, Falcon, Turnix en Stealth

PRO zal Team DSM (voorheen Team Sunweb) ondersteunen bij hun inspanningen om te racen

voor World Tour-overwinningen in 2021 en daarna. De samenwerking zorgt ervoor dat PRO een

van de meest aansprekende teams van het profpeloton voorziet van zadels, waardoor Team

DSM’s World Tour-heren, dames- en ontwikkelingsrenners de perfecte plek hebben voor hun

unieke anatomie en rijstijl.
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Op basis van data van toonaangevende wetenschappelijke onderzoeken heeft PRO een reeks

racezadels ontwikkeld die perfect passen bij elk type rijder. Van Team DSM's profatleten van

wereldklasse tot enthousiaste amateurs en recreatieve rijders, er is een zadel voor alle rijstijlen

en type lichamen. De feedback van de renners van Team DSM is gebruikt door de PRO-

ontwerpers en -ingenieurs om hun zadels te blijven innoveren en verbeteren. Deze

samenwerking, op het hoogste niveau van de wielersport, komt alle wielrenners daarom direct

ten goede.

Hoewel ze toegang hebben tot het volledige assortiment PRO-zadels, kiezen de Team DSM-

rijders meestal uit de Performance-versies van de Falcon-, Turnix- en Griffon-zadels, evenals de

Stealth Carbon- en Stealth Superlight-modellen. Ieder zadel is verkrijgbaar in verschillende

breedtes en is geoptimaliseerd voor verschillende posities op de fiets.

Het Falcon Performance-zadel van PRO is ontworpen voor flexibele rijders die een

stabiele, aerodynamische en agressieve positie op de fiets hebben, zoals Romain Bardet, Tiesj

Benoot of Casper Pedersen.

PRO’s Turnix Performance-zadel wordt gewaardeerd door rijders met een matige

flexibiliteit; zoals Coryn Rivera, Nikias Arndt of Asbjørn Kragh Andersen. Het is verkrijgbaar

in een versie met een anatomische uitsparing, een traditioneel gesloten ontwerp of als een

vrouwspecifieke gesloten versie.



Het Griffon Performance-zadel van PRO is ontworpen voor minder flexibele rijders zoals

Nicholas Roche, Chad Haga en Mark Donovan die de voorkeur geven aan een rechtere positie

op de fiets. Het stelt rijders in staat om meer op het zadel te bewegen, maar comfortabel te

blijven, ongeacht waar hoe ze zitten.

Het laatste zadel van PRO voor Team DSM is de Stealth Carbon met een korte neus en een

brede anatomische uitsparing voor rijders die graag maximale kracht overbrengen tijdens

vlakkere sprintetappes zoals Cees Bol, Nils Eekhoff, Jay Hindley of Liane Lippert.

 

"We zijn erg blij dat we de relatie met PRO kunnen voortzetten", aldus Jente Rijpstra van Team

DSM, Commerce Manager. "We hebben een geweldige werkrelatie met hun productteam en we

zijn verheugd om te zien hoe onze productfeedback door de jaren heen is verwerkt in de

ontwerpen van de PRO-zadels waar we ook dit jaar op rijden. We zijn ervan overtuigd dat

PRO's combinatie van prestatie, comfort en positionering Team DSM een concurrentievoordeel

zal geven, vooral nu vermoeidheid later in het seizoen toeslaat. ''

“Behalve dat we ongelooflijk trots zijn om te zien hoe de rijders van Team DSM de tijd nemen

om onze technologieën tot zich te nemen en hun zadels te kiezen op basis van hun kenmerken,

zijn we ook heel blij dat onze producten zich weer op het hoogste niveau kunnen bewijzen”, zegt

Alexa Cunningham, PRO Marketing Manager. "PRO levert al sinds 1989 producten van

wereldklasse aan teams op het hoogste niveau van de wielersport en we kijken ernaar uit om

onze zadels in actie te zien op de fietsen van rijders zoals Romain Bardet, Tiesj Benoot, Coryn

Rivera en Liane Lippert.”

“Er is veel veranderd bij Team DSM in de wintermaanden", vervolgde Cunningham. “Het team

veranderde van naamsponsor en stapte over op SCOTT-fietsen. De mogelijkheid om een van de

consistente partners van het team te blijven tijdens deze spannende periode, toont de

toewijding van PRO aan het opbouwen van duurzame en productieve relaties. Dankzij de

consistente samenwerking met individuele rijders en professionele teams is PRO in staat om

betrouwbare productfeedback te krijgen en onze producten voortdurend verder te ontwikkelen

en te verbeteren.”

"Nu het wielerseizoen 2021 is begonnen, zijn we verheugd om Team DSM in actie te zien en om

hun renners te zien presteren op PRO-zadels,” besloot Cunningham.
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1. EMBARGO: dinsdag 23 februari 10:00.

2. IMAGES: Zie afbeeldingen in het persbericht.

3. ABOUT PRO: Word lid van de PRO-community en ervaar een betere sportieve fietservaring.

Elk van onze producten is ontstaan uit meedogenloos onderzoek, ontwikkeling en testen, waarbij

gebruik is gemaakt van de nieuwste materiaal- en ontwerptechnologieën. Van professionele

atleten tot casual rijders, of je nu racet of naar de winkel fietst, de componenten van PRO zorgen

ervoor dat je het meeste uit je fiets haalt. Bereik de perfecte pasvorm. Kies het meest

comfortabele zadel. En houd uw fiets in showroomconditie met PRO-componenten,

gereedschappen en accessoires. Bezoek pro-bikegear.com voor meer informatie.

4. WAAROM PRO:

• PRO biedt je een betere sportieve fietservaring.

• PRO stelt je behoeften centraal bij elk product dat we ontwikkelen.

• PRO vertrouwt op de feedback van rijders om voortdurend producten te ontwikkelen en te

verfijnen.

• Elk PRO-stuur, stuurpen en zadelpenproduct heeft een levenslange garantie*

• 30 dagen niet goed-geld-terug-garantie op alle PRO-zadels.

• Iedereen bij PRO is net zo gepassioneerd over fietsen als jij.

* Verwachte levensduur van het product 10 jaar.

5. OVER Team DSM: Team DSM is een door Duitsland erkend internationaal professioneel

wielerteam dat actief is op het hoogste niveau van de sport, met een unieke wetenschappelijke en

innovatieve focus die wordt geïmplementeerd door een cultuur van echte samenwerking. Met

drie programma's - Mannen, Vrouwen en Ontwikkeling - onder dezelfde paraplu, staat het team

bekend om hun Keep Challenging-mantra: fietsen opnieuw definiëren door samenwerking en

innovatie. De basis hiervan komt van de ontwikkelingprogramma’s op hun Keep Challenging

Center en topsportcampus in de drielanden regio, in Limburg, waar 's werelds meest

veelbelovende talenten worden ontwikkeld. Ethiek stond ook centraal in hun organisatie, omdat

ze altijd hebben gewerkt volgens de aangescherpte ethische normen van de Movement for

Credible Cycling (MPCC).
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