WWW.CONIMEX.BE
TEL : +32/ (0)56 35 50 78
EMAIL: info@conimex.be
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“The most difficult roads in life,
require the best brands “
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PASSIE
Ieder merk in ons gamma straalt passie uit. Passie is immers de bouwsteen van alles rondom ons in
het leven. We willen klanten merk-beleving en merk-fierheid geven.

KWALITEIT
We stellen strenge selectie normen aan merken in ons gamma. Belangrijke criteria bij deze selectie
vormen afwerkingsgraad, comfort, duurzaamheid, pasvorm, estetische afwerking en meerwaarde die
dit merk u kan bieden.

SERVICE GERICHT
De strenge voorwaarden die worden gesteld aan ons merkenleveranciers leggen we ook onszelf op.
Voor 2014 heeft Conimex doelbewust verder geïnvesteerd in het uitbreiden van haar service. Een snelle
logistieke afhandeling, gemakkelijk inzicht in ons productengamma, commerciële ondersteuning en
vriendelijk onthaal zijn enkele van onze bedrijfspeilers.

VERTROUWEN
De grond van ons zakendoen met u begint met vertrouwen en eerlijkheid. Conimex is een gepassioneerde firma die door het vuur gaat voor onze klanten. We zijn uw vertrouwen waard en willen u dit
dag na dag bewijzen.

VOORRAAD

ADEMEN doen we allemaal. Het is één van de meest essentiële dingen die ieder levend
wezen op aarde dient te doen. Het maakt ons tot wie we zijn.

Conimex streeft ernaar een zoveel mogelijke up-to-date voorraad bij te houden van ieder merk. Zodoende beperkt dit de wachttijd voor u als klant.

Bij Conimex ademen we met dezelfde regelmaat de sport en wielerpassie in en uit. Merken én
producten kiezen we selectief en kritisch voor u uit om uw sportbeleving tot een hoger niveau
te tillen. 24 uur op 24 uur, week in, week uit, ritmisch zoals u in en uitademt.

GARANTIE

U WILT HET BESTE uit het leven halen. Conimex merken beantwoorden in ieder geval reeds
aan deze eis wanneer het op sportbeleving aankomt. Kwaliteit, comfort, design , duurzaamheid en net die extra X factor waardoor sporten een ware belevenis wordt.

Verkopen is belangrijk, een correcte garantie afhandeling is nog belangrijker. Ieder garantie geval wordt
door Conimex op een correcte en rechtvaardige manier behandelt. Ieder dossier wordt nauwkeurig
bekeken. Uw investering verdient een serieuze afhandeling.

BESTELLEN KAN VIA:
0032 56 35 50 78.
info@conimex.be
W www.conimex.be en ga naar link “contact”
Via onze nieuwe B2B http://login.conimex.be (verkrijg inlogcode en dealerschap)
Contacteer één van onze Conimex vertegenwoordigers

OPENINGSUREN KANTOOR:
Ma - Do: 9u -17u
Vrij: 9u-15u

CONIMEX werd 18 jaren geleden opgericht met als doel zich te
richten op distributie van de betere sportmerken in de BENELUX
markt.

Blijf up-to-date van nieuwe producten, events, promoties,
interessante weetjes en volg ons op:

Via ons dealernetwerk kan u het dichtstbijzijnde verkooppunt in uw buurt terugvinden.
Beleef uw sport met overgave, passie, enthousiasme…

/conimex nv

#conimexsports #conimexsports

Beleef uw sport met Conimex!
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UNIEKE SPEEDPLAY VOORDELEN
• Aanpasbaarheid: Geen enkel beter systeem op de markt om knie of achillespees problemen te
elimineren.
• Kleinste “stack height“ tov alle pedalen op de markt (ruimte tussen as en voet)
• 25% groter contact oppervlak! door vermelten van pedaal met schoenplaat.
• Dubbelzijdig inklikken
• Safe Lock systeem: nooit ongewild uitklikken, zelfs als zijn schoenplaten versleten
• Gemakkelijker door bochten: met Speedplay pedalen is de ‘bochthoek’ groter
• Lichtgewicht: met gewichten startende vanaf 65gr behoren Speedplay pedalen tot de lichtste op
de markt.

WE ONLY MAKE PEDALS!
Onze specialiteit is het maken van pedalen. We zijn er hier op het Speedplay hoofdkantoor dagdagelijks mee bezig hoe we de pedalen kunnen verbeteren en denken na over ieder detail. We doen dit zodat jij je dan bezig kan houden met wat écht van belang is :
genieten van het fietsen.
We sponsoren enkele van s’werelds beste professionele wielerteams. De pedalen worden uitvoerig gebruikt en dit onder de zwaarste
omstandigheden. Dankzij de feedback die we krijgen van atleten uit verschillende disciplines kunnen we constant werken aan het
verbeteren van ons eigen product.
KLEIN VAN FORMAAT, GROOTSE PRESTATIES …
Hoewel u misschien nooit zal deelnemen aan een Ronde van Frankrijk, Ronde van Italie, Ironman of wereldkampioenschap willen we
dat u kan genieten van hetzelfde materiaal als die atleten die hun lichaam tot uiterste krachtinspanningen dwingen op zoek naar de
overwinning, op zoek naar die ultieme kick. Hoe je het ook draait of keert, onze allerbelangrijkste doel is het maken van dé pedaal die
aan alle eisen voldoet van iedere fietser en zorgt voor een optimaal fietsplezier.
Dankzij de recente overname door Wahoo zal Speedplay ook in de toekomst innovatieve unieke producten ontwikkelen …

ROAD

MTB

1) Superlicht, race day only !
Ultimate Speedplay pedal

1) Urban/ MTB pedaal

1) 0-15 graden instelbaar,
3 verschillende assen

1) Nieuwe revolutionaire MTB .
pedaal

2) Meest verkocht

2) Levertermijn nog niet
bekend

1) 0-15 graden aanpasbaar
Minimalistisch ontwerp
Uiterst duurzaam
Snel modder/vuil verwijderend
1) 0-15 graden aanpasbaar
Aero pedaal (40km afstand, vanaf
40 km/u snelheid = 20 sec winst )
Éénzijdig inklikken
1) 0-15 gradenonmiddellijk,
3 verschillende assen
2) Lichtere veerintensiteit

ONCE YOU GO OVAL,
YOU NEVER GO BACK
‘S WERELDS BESTE OVAL EN RONDE KETTINGBLADEN DIE VOOR
9% BETERE TRAPEFFICIËNTIE EN RENDEMENT ZORGEN ZODAT U
LANGER EN SNELLER KAN FIETSEN !
Probeer ze en ervaar onmiddellijk het verschil ... ABSOLUTE BLACK maakt niet alleen RONDE kettingbladen ( voor alle type groepen ) maar is ook bekend voor haar OVAL kettingbladen.
Veel mensen denken dat ovale tandwielen alleen geschikt zijn voor wedstrijdrenners, maar dat is een misvatting. Vooral de minder ambitieuze fietsers kunnen baat hebben bij een dergelijk product. Oval kettingbladen helpen merkelijk bij het verbeteren van jouw traptechniek. Testen bewijzen het , met Absolute Black
oval:
• Klim gemakkelijker
• Pedaleer soepeler
• Spaar uw knieën
• Minder vermoeidheid
MTB , CX/GRAVEL OF ROAD kettingbladen ? Absolute Black biedt dé oplossing.

“NO MORE BORING DESIGNS. PERIOD.”
Dat is wat Absolute Black zegt over de kettingbladen die ze maken. Eerlijk is eerlijk, je kan ze geen ongelijk geven. Wat te denken van het
spiderless GXP kettingblad -dat ook op long spindle BB30/PF30 cranks te monteren is- en het ovale kettingblad voor GXP cranks. Beiden
hebben een narrow-wide profiel dat voorkomt dat je ketting eraf loopt. De ovale bladen zijn 11% ovaal.
Het voordeel hiervan is dat je makkelijker door het dode punt trapt. Voor standaard (short spindle) BB30/PF30 cranks maakt Absolute
Black eveneens een spiderless narrow wide tandwiel.

DESIGN MAAR VOORAL KWALITEIT
De ontwerpers en ingenieurs van Absolute Black gebruiken 3D CAD software om in alle vrijheid producten te ontwerpen en het maximale
uit de hedendaagse CNC freestechniek te halen. Ieder ontwerp wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd met behulp van Finite Element
Analysis (FEA). Alleen het beste is goed genoeg.
Zwakke plekken en overtollige grammen zijn een doodzonde. De prototypes die volgen worden een aantal maanden in het lab getest en
daarna “ in the field “ door pro’s uitvoerig getest !

COLLECTIE
ALLE type groepen, rond én oval kettingbladen. – Zie website Conimex voor details.

MTB

ACCESSOIRES

CX GRAVEL

ROAD

DeFeet: RIDE.RUN.LIVE.
DeFeet betekent pure topkwaliteit. Het Amerikaanse bedrijf staat garant om u steeds de beste kledij te
maken aan de hand van de allerlaatste technologieën.
Shane Cooper is sinds 1992 de bezieler van het merk. DeFeet neemt enkel genoegen met “ het beste
“ voor haar klanten en streeft dagdagelijks naar het verfijnen van het producten. Met de leuze “Made for
Driven Soles” ontwikkelt DeFeet zowel fiets- als loopkledij waaronder sokken, handschoenen, ondertruitjes, armstukken, kniestukken en schoenovertrekken.
Eenmaal u de uitstekende pasvorm, de goede ondersteuning, hoge duurzaamheid en knap design van
alle DeFeet producten heeft ervaren zal u ongetwijfeld een DeFeet fan worden.

COLLECTIE
SOKKEN
WINTER

ALGEMEEN

ZOMER

AERO

Levitator

Aireator

Ventoux ( Nieuw )

Disruptor ( Nieuw )

WoolieBoolie

Cyclismo (Technisch)

Thermeator

Aireator Hightop

Levitator Lite ( Nieuw )

DURAGLOVES

SLIPSTREAMS

Handschoenen

Schoenovetrekken

MAATVOERING SOKKEN

EIGENSCHAPPEN

EU			DEFEET

• Sneldrogend

39 - 42.5		

MD

• Hoge luchtcirculatie

43 - 45.5		

LG

• Super lichtgewicht

46 - 48		

XL

• Goede ondersteuning
• Hoog comfort
• Uitermate duurzaam

ARMSKINS / KNEEKERS / MUTSEN

ITALIAN MADE PASSION
OOG VOOR DETAILS
Wielrennen is een sport waarin passie, toegewijd trainen, opoffering en ultieme glorie aan bod komen.
GAERNE omarmt deze mentaliteit al jarenlang om u de beste wielrenschoenen op de markt aan te bieden.
We selecteren enkel het beste materiaal, ontwerpen het mooiste design, gebruiken de recentste technologieën
en zijn constant op zoek samen met onze deskundige “meester schoen-makers” naar innovatie. De geheimen en
expertise nodig tot het bekomen eindresultaat liggen nog steeds in het rijke fietsgebied van Italië - Veneto.

De collectie voor 2020 oogt opnieuw stijlvol, esthetisch en origineel. Frisse nieuwe prints trekken de aandacht met een nieuw type
entry level schoen voor slechts 109 euro per paar. Alles 100% Italian Made.

COLLECTIE
ROAD

MTB

E BIKE

G STILO

G SYNCRO

G TASER

G CHRONO

G KOBRA

G ARC

G VOLATA

G HURRICANE

G RAY

G TORNADO

G LASER

G RECORD

SMALL DETAILS,
BIG IMPROVEMENTS
Het Italiaanse Effeto Mariposa, “EM”, maakt technisch hoogstaande producten op vlak van onder andere
BANDENDICHTING (tubeless of niet) FRAME BESCHERMING (folies) en WORKSHOP tools.

NR 1 RANKING
Het merk wordt steeds bekroond met de nr 1 ranking in verscheidene tests door onafhankelijke magazines
zoals BikeRumor en Bikeradar. De Effetto Mariposa slogan luidt als volgt : kleine veranderingen, grote gevolgen. NIEUW voor 2020!! : nieuwe Caffelatex bandendichting wordt DUURZAMER, een nieuwe formule
dus! Alsook verwachten we een E-Bike specifieke dichting!!
EM maakt producten die doorgaans 30-40% goedkoper zijn tov gelijkaardige andere producten.

WAAROM KIEZEN VOOR EFFETTO ?
• Volledig synthetisch en dus NIET agressief of schadelijk voor onderdelen ,zoals rubber, latex banden
evenals alu of carbon velgen.
• Schuimvormend oiv beweging, zodus overal bescherming in banden.
• Combineer met V-CL (Vitamine Caffelatex) en realiseer een snellere dichting (toepassing: competitief niveau)
• Gemakkelijk in gebruik en doseren door gratis applicatie.
• Gebruik de handige spuit om via het ventiel de Caffelatex dichting in te brengen. Beschikbaar in 10l, 1L, 250ML
of 60 ml dosering.

Ook de “Shelter“ beschermfolie voor MTB of ROAD of E bike fiets is innovatief:
• Niet-verkleurende transparante kleeffunctie
• Unieke 3 lagige opbouw “zelfherstellend“ en schokabsorberend!!
• Volledig doorzichtig en zal dus de “looks“ van uw fiets bewaren.
• Beschikbaar op rolformaat (1 of 5 m) of voorafuitgesneden.

COLLECTIE
DICHTING

BESCHERMING

WORKSHOP

FIRST RUB ON CHAINWAX
IN THE WORLD
WEND Wax‐On
is het eerste paraffine-gebaseerd “rub-on” kettingsmeermiddel op de markt!
De voordelen? Minder weerstand, droogt minder snel uit, minder wrijving, grotere levensduur van
ketting, vuilafstotend en stil!
Het Amerikaanse bedrijf achter dit fantastisch product is niet nieuw in de markt. WENDWAX kan steunen op
40 jaar ervaring en expertise in de ski en snowboard wereld waar ze marktleider zijn.

NIET ZOMAAR EEN KLEURTJE
Wax‐On houdt uw ketting niet alleen proper maar zorgt voor een extreem stille en efficiënte drivetrain. Dit
unieke kettingsmeermiddel is samengesteld uit “frictie reducerende‘ bestanddelen zoals onder andere parafinne, zink en teflon. De combinatie van deze grondstoffen resulteert een product die beter werkt dan om het
even welke andere kettingolie.

COLLECTIE

WAX KIT

80 ML STICKS

WERKPLAATS

NIEUW!!

29 ML POTJES

BELANGRIJK ZIJN DEZE STAPPEN TE VOLGEN :
1. Ketting GOED ontvetten
2. Optioneel nog eens met microvezel doekje met Wax-Off verder reinigen
3. Wax-On stick 80ml BOVEN en ONDERAAN ketting aandrukken op ketting en uitsmeren met vingers
4. Wax-On stick 80 ml in kleur van voorkeur op de ketting zijdes aanbrengen.
5. U zal zien , de wax is wat korrelig en niet zo gemakkelijk uitsmeerbaar…
BELANGRIJK is daarom om een aantal druppels WAX-OFF aan te brengen. Hierdoor wordt de wax visceuser/wat
vloeibaarder en kan de wax beter en mooier MET vingers uitgesmeerd worden.
6. Laat drogen voor gebruik

THE HIDDEN POWER
GEPATENTEERDE INLEGZOLEN SPECIFIEK ONTWIKKELD VOOR
FIETSERS
Een toeval kan het niet zijn wanneer ontzettend veel profrenners kiezen voor SOLESTAR inlegzolen: Tiesj
Benoot, Greg Van Avermaet, Andre Greipel, Mateo Trentin, Wout Van Aert, Rick Zabel, Theo Bos, Pauline
Ferrand-Prévot, ex prof maar toprenner Fabian Cancellara, zijn slechts enkele van de vele professionele
renners die bewust voor Solestar kiezen.

EEN ZOOL DIE HET ALLEMAAL KAN ....
Daar waar vele andere merken verschillende types inlegzolen produceren heeft u bij SOLESTAR één type inlegzool nodig, om het
even uw morfologie, en dit dankzij de gepatenteerde “stabilization delta“ technologie.
Waar andere voetzoolmerken starten vanuit een orthopedisch standpunt (wandelen/lopen/springen...) doet Solestar dit dus
NIET!
Tijdens het fietsen is er slechts één positie waarbij de renner/fietser de meest stabiele basis creëert voor zijn/haar lichaam. Dit noemt met de “neutrale 0 positie van de voet“ (Zero Neutral position of the foot). Deze positie/vorm werd gepatenteerd door SOLESTAR.
De kunst bestaat erin de voet naar deze meest optimale FIETS positie te corrigeren. Belangrijk punt is het begrip dat de voet
moet worden gecorrigeerd naar deze “ meest optimale positie “ en niet andersom (zool die wordt aangepast aan de vorm van de
voet, zoals gebeurd tijdens het wandelen/lopen). ALLE Solestar inlegzolen voorzien dus de optimale basis om uw voet in deze
positie te brengen, om het even of uw voet laag, midden of hoge voetboog maakt.

UITPROBEREN ? UIT LOOPT GEEN ENKEL RISICO ...
Een revolutionair concept op de markt brengen is één ding. Solestar gaat hierin nog een stap verder en geeft , als enige merk in
haar sector , een “ 6 weken recht van retour “ garantie”
Bent u dus niet tevreden, worden de zolen teruggenomen en krijgt u uw geld terug.

COLLECTIE
KONTROL VERSIE (99 euro)

BLACK VERSIE (139 euro)

● Aluminium , tubeless ready, wielset collectie vanaf 1400 Euro, carbon vanaf 2500 Euro.
● Oneindige ‘ custom ‘ opties met spaken én naven ( 11 kleuren )
● Disc brake of remvelgen.
● Levenslange garantie op carbon velg ( Reynolds fabricaat ).
● Amerikaans

● Full Carbon , tubeless ready , wielset collectie vanaf 1299 Euro tot 2099 Euro.
● What you see is what you get : performance. No custom.
● Disc brake of remvelgen
● DET technologie ( ongeëvenaarde stabiliteit en aerodynamica )
● AR ( 1299 Euro ) , ARx ( 1599 Euro ) , BlackLabel ( 2099 Euro ) met I9 naaf.
● Levenslange garantie , zonder gewichtsbeperking.
● Amerikaans , assemblage Duitsland

DE ULTIEME WIELSET EN
DIT REEDS VANAF 1299 Euro ...
Reynolds is klaar voor de toekomst…. Sinds de overname midden 2018 door de HAYES groep kwam alles
in een stroomversnelling en werd er ontzettend geïnvesteerd. Alle wielen voor de Europese markt worden
opgebouwd volgens Duitse precisie en “punktlichkeit “.
Reynolds levert een NIEUWE duidelijke ‘ GOED, BETER , BEST “ collectie aan uiterst competitieve prijzen
met een ‘ life time warranty , zonder gewichtsbeperking voor de rijder ‘ …
Voor technische informatie over Reynolds surf zeker eens naar www.conimex.be waar u de volledige details kan terugvinden van de meerwaarde van Reynolds wielen.
1299 Euro

Goed 		

Sapim Sprint, naaf 3 clickets / 10° graden

ARX			1599 Euro

Beter		

+Sapim CX Sprint ( lichter + aero ), lichtere + strakkere naaf, watergebaseerde

AR			

							velg stickers
BLACKLABEL

2099 Euro

Best 		

							

+ Sapix CX Ray aero spaken, interne nippels , I9 naven ( 6° graden ) , DET rim
profile ( patent ): stabiliteit en minder luchtweerstand

In iedere categorie wielen velg hoogte : 29 - 41 – 58 – 56/62 – 80 .
Alle wielsets : Tubeless ready, remvelg of disc brake .

REYNOLDS WIELEN TERUG OP DE MARKT … EN HOE!
Het Amerikaanse Reynolds is een naam die klinkt in de wielenindustrie. De wielenfabrikant is nog één van de weinige echte fabrikanten van carbon velgen. Men vervaardigt er alles zelf. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Verschillende “ wielenmerken “
kopen vele van de Reynolds carbon velgen aan. Een bewijs dat het goed zit….

LEVENS LANGE GARANTIE POLITIEK
Inderdaad u leest het goed. Reynolds pioniert reeds vele jaren de markt op vlak van carbon velgen constructies. Heel recent
werden de Reynolds naven ook volledig vernieuwd. Een teken van vertrouwen alsook de garantie naar u toe : Levens lange garantie op ALLE wielsets …

COLLECTIE
ROAD
3 levels

CX / GRAVEL

MTB
Enduro / Trail / DH

ACCESSOIRES

THE ONLY CONSTANT
IS CHANGE
INDUSTRY NINE IS NIET HET ZOVEELSTE WIELENMERK...
Het Amerikaanse Industry Nine bestaat uit gedreven en gepassioneerde vakmensen en tegelijkertijd actieve
fietsers met slechts één doel voor ogen: Streven naar perfectie.
I9 staat in de eerste plaats voor kwaliteit. ALLE naven én spaken worden volgens de hoogste eisen en
normen cnc ‘in huis‘ geproduceerd.

A NEW CHAPTER FOR I9
De nieuwe 2020 HYDRA MTB naven zijn voorzien van maar liefst 690 contactpunten in het vrijwiel, met 6 interne clickets in een
2.5 graden hoek. Dit zorgt voor een ongeëvenaard snelle reactietijd en uitermate hoge duurzaamheid. Naast de nieuwe 101
naven, die een uitermate goede prijs/kwaltiteit verhouding
bieden, geldt I9 als absolute referentie op vlak van naven op de markt.
Industry Nine’s straight-pull aluminium 2.7mm spaken zorgen voor een robuustere, stabielere connectie tussen velg en naaf.
Nippels zitten extern voor intuïtief makkelijk onderhoud indien nodig. De spaken
kunnen onder hoge spaakspanning worden opgebouwd voor een strakker en sportief rijgedrag...

PERSONALISATIE TROEF
“Geen enkel wiel is hetzelfde“. Door het fantastisch custom programma kan u uw eigen
inspiratie de vrij loop laten om het voor u dé perfecte look te creëren . Subtiel of “over de top“? Aan u de keuze!
Keuze tussen 11 kleuren spaken en naven
Voor alle WEG en MTB aluminium en alle MTB carbon wielsets zijn er 3 niveaus
Voor alle WEG carbon wielen (= I9.35 , I9.45 en I9.65) zijn er 2 niveaus
Bepaal wat u wenst via de productenpagina :
1. WEG / MTB / CX -GRAVEL wiel
2. Breedte van de steekas, body type, wielomtrek ( indien nodig )
3. Customize uw wielen!
4. Safe (bewaar het onwerp) én stuur de link van het ontwerp via email door naar uw dealer of Conimex.
5. Bestel bij uw dichtstbijzijnde Industry 9 dealer of ons voor verdere ondersteuning.

GARANTIE politiek :
Op alle carbon wielsets = levenslange garantie (voor 1e eigenaar, onder normaal gebruik)

JOIN THE WOLFPACK

Dé BANDEN GURU START EIGEN MERK
Ontwikkeld door dé “godfather“ van de banden Wolfgang Arenz, de man achter de Continental Chili compound (GP 4000,...),
Specialized Gripton compound, Schwalbe Addix compound enz.... Wolfgang Arenz wordt niet voor niets ‘Tire Guru‘ of ‘Mr Tire‘
genoemd... : JOIN WOLFPACK TIRES.
De nadruk bij Wolfpack ligt op een lage rolweerstand in combinatie met veel grip.
Deze spagaat in eigenschappen kan gemaakt worden door de unieke kennis van Wolfgang Arenz. Wolfpack lanceert een geheime
nieuwe samenstelling genaamd “TO GUARD“ compound die bijdraagt tot de lage rolweerstand/hoge grip combinatie.
De missie van Wolfpack om de hoogwaardige bandentechniek voor een scherpe prijs te leveren en dat niet op de levensduur bezuinigd wordt.

GAMMA ?
Het volledige pakket aan producten van Wolfpack bestaat op dit moment uit drie race-banden (in 24 en 26 mm breedte) en vier
mountainbike-banden, alles in meerdere breedtes en maten.
Voor de MTB is er keuze uit de Trail-, Cross- en Race-MTB band, allen tubeless. Voor de Racefiets is er keuze uit Tubular, Cotton
en Race. Begin 2020 lanceert men de ROAD tubeless banden… !
JOIN THE WOLFPACK and FEEL THE DIFFERENCE

COLLECTIE
MTB

TRAIL

CROSS

RACE

SPEED

ROAD

COMING JANUARY 2020

RACE

COTTON

TUBULAR

TUBELESS

IT’S RAINING, YOU’RE TRAINING
IEDEREEN KENT HET GEVOEL!
Het waait,vriest, regent , is koud en je wil of moet naar buiten om te trainen. Nu zijn er geen excuses
meer. Spatzwear heeft kledij ontworpen nét voor die omstandigheden. (gepatenteerd)

IT’S RAINING, YOU’RE TRAINING
Het Engelse Spatzwear wil hét ‘go-to brand‘ zijn voor gebruik tijdens slechte weersomstandigheden.

• Thermo schoenovertrekken (3 types), Premium silicone Toecover (3 kleuren), Aero Shoecover en
ultradun thermische baselayers (2 kleuren).
• Overzichtelijke collectie, ieder stuk in de collectie heeft een toegevoegde unieke meerwaarde
• Gepatenteerd ontwerp
• Reeds aangekocht en goed bevonden door profrenners zoals Yves Lampaert, Cavendish,
Greg Van Avermaet enz!
• Kwaliteit: voorzien van antiscratch neoprene, kevlar, reflectie panelen, thermoliners enz

IT’S RAINING. YOU’RE TRAINING

en dit in alle weersomstandigheden. Voor 2020 nam Spatzwear niet alleen hun 3 types neoprene schoenovertrekken volledig
onder de loep maar lanceert het ook een aantal volledig nieuwe producten, zoals de TOECOVERS. (wit, zwart en neon geel) . We
horen u denken...op zich niets nieuws ware het niet dat SPATZWEAR hier terug een eigen unieke versie heeft van gemaakt.
Spatzwear kiest voor een “premium grade silicone” die niet alleen heel rekbaar is maar ongelofelijk sterk. GEEN enkel type
momenteel op de markt komt in de buurt... De toecovers sluiten heel mooi aan en zijn onderaan voorzien van een schoenplaat
opening.

COLLECTIE

PRO SHOECOVER

TOECOVER

ROADMAN SHOECOVER

BASELAYER

LEGALZ

AEROSHOECOVER

CLASSY
ONDERHOUDSPRODUCTEN
Crankalicious produceert een uitgebreid gamma aan onderhoudsproducten die in eerste instantie doen
wat er op het label staat. Recente reviews in magazines zijn ontzettend lovend over de prestaties van
Crankalicious producten. Bovendien heb je weinig van het product nodig om het gewenste resultaat te
bereiken. Economisch én ecologisch interessant dus.
Daarnaast zien ze er visueel aantrekkelijk uit en is bijgevolg het ene product tov het andere gemakkelijk te
onderscheiden voor de consument.
Een naar ananas geurende bike cleaner of ontvetter met limoengeur: bij Crankalicious kan
het allemaal.

COLLECTIE
(alle producten zijn in 100ml, 500ml beschikbaar, Pineapple Express ook in 1 l)

REINIGEN
Fietskader

MUDHONEY

Cassette

PINEAP EXP

Banden

LIKE PNEU

Ketting

LEMON VELO

Remmen

GUMCH REMEDY

Zadel/ stuurlint

ROTORRISIMO

EPIC HIDE

Metaal

METALIQUE

BESCHERMING
Matte kader

Carbineforous

Verniste/gelakte kader

Enduro

Kader wax + diepreinigend

Mayo Jaune

OPBLINKEN
Fietskader

Crisp Frame

Schoenen/Zadel/Stuurlint

Leather Laquer

Kettingolie

Sciencefriction

