
zijn Santos

Santos Bike Patrol
efficiënt & effectief



Hebben wij ons al voorgesteld? 

Santos en Bike Patrol 

Aangenaam kennis te maken. Wij zijn Santos 

en bouwen fietsen. Wellicht kent u ons wel van 

de Politie Bike Patrol fietsen die momenteel 

door heel het land (en daarbuiten) worden 

gebruikt. We bouwen ze, doen het onderhoud 

en verzorgen trainingen. 

Wij van Santos willen graag goede fietsen 

bouwen - écht goede. Maar wat goed is, is voor 

iedereen weer anders. Daarom bouwen we ze 

Custombuilt. Eérst vragen we naar de wensen, 

dán pas gaan we bouwen.  

Omdat we zelf het onderhoud doen voor de 

politie leek het ons handig om daar niet te 

veel tijd aan kwijt te zijn. De Rohloffnaaf en 

riemaandrijving maken onze fietsen hartstikke 

onderhoudsarm en Built for life. Snijdt het 

mes dus aan twee kanten - áls we die mochten 

gebruiken van de politie. 

Om u op een idee te brengen
Is zo’n fiets ook wat voor uw medewerkers?



Dit is een reclamefolder
Santos voor BOA’s en andere professionals

Steeds meer organisaties willen onze fietsen. Al 

meer dan 10 jaar leveren we onze Bike Patrol fietsen 

aan de politie. Sinds de aanbesteding in 2012 zelfs 

door heel Nederland. 

Verschillende gemeentes, het Rijksmuseum, Prorail 

en de Politie Antwerpen volgden hun voorbeeld. 

Zodat ze snel ter plaatse zijn en onder de mensen 

blijven. Hun mensen zijn gemakkelijk aanspreekbaar. 

Bovendien is fietsen goedkoper, gezonder, 

effectiever en het is beter voor het milieu. 

We leggen het er misschien wat dik bovenop, 

maar deze reclamefolder kon niet langer wachten. 

We zouden u graag helpen met fietsen voor úw 

organisatie. 

onderhoudsarme 
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Een Santos is goedkoper dan een auto en hij gaat gegarandeerd 6 jaar mee. 

Bovendien heeft u één adres voor levering, onderhoud en trainingen. 

• Robuust• Onderhoudsarm• Gemakkelijk en veilig te besturen• Instelbaar op de berijder• Leverbaar in verschillende maten en diverse kleuren

Een Santos is:



Fietsen 

Training 

Onderhoud 

1
2
3

Preventief onderhoud en correctief indien 
nodig. Wij zorgen voor mobiliteit. 

We bouwen onze fietsen op maat. Dat 
doen we natuurlijk in goed overleg en 
nadat we alles weten over de toepassing. 

Als u dat wilt kunnen we uw medewerkers 
trainen. Voor het gebruik van de fiets, en als 
u dat wilt ook voor klein onderhoud. 

En wat al niet meer
We helpen u graag. Allereerst met het 
zoeken naar de juiste fiets voor uw 
toepassing, maar ook daarna. Bijvoorbeeld 
met het onderhoud, of met trainingen 
voor het gebruik van de fiets. Wij doen het 
ook graag; preventief of op ‘t moment dat 
het nodig is. Wat u wilt. 

we houden alle 
opties open

Alle opties zijn open



ambulance
snel ter plaatse

Het goede voorbeeld

politie
onder de mensen

BOA
altijd zichtbaar



De details
Frame

Onze Bike Patrol frames zijn meer dan sterk en meer dan robuust. 

(Met klanten zoals de politie was dat ook nodig.) Bovendien 

hebben ze een duurzame laag poedercoating. De striping en logo’s 

worden naar wens uitgevoerd, in uw bedrijfskleuren. 

De zithouding is gematigd sportief, het stuurgedrag veilig en 

neutraal. De fiets is daardoor hartstikke wendbaar en gemaakt 

voor snelle actie. 

Rohloff versnellingsnaaf

Bij Santos houden we van fietsen - en dus niet van 

onderhoud. De Rohloff versnellingsnaaf is daarom 

ideaal. Hij heeft namelijk 14 versnellingen en een 

enorme levensduur. De versnellingsbak is op ieder 

moment te schakelen en olie verversen hoeft maar 

1 à 2 keer per jaar. Dat is fijn!  

Vaak wordt hij trouwens gecombineerd met de 

riemaandrijving die, op zijn beurt, helemaal geen 

olie nodig heeft.  

duurzaam, robuust 
& onderhoudsarm

ergonomie 
& comfort

Handvatten en bar ends

Tussen auto’s doorrijden zonder de auto én de 

berijder te beschadigen; daar zorgen de bar ends       

voor. De bijbehorende ergonomische handvatten 

hebben we in een speciale heren- én damesversie. 

Met deze combinatie zijn er meerdere handposities 

mogelijk en zit u altijd comfortabel.  

Gesloten kabels/leidingen

Alles kabels en leidingen zijn dicht, want we willen er 

geen vuil in hebben. Bovendien is er daardoor minder 

onderhoud nodig. 

Sterke wielen

Wielen maken we met de hand. We borgen de spaken 

en gebruiken alleen de beste velgen. Bij onze tandems 

en reisfietsen hebben ze hun duurzaamheid bewezen. 



Post-it verdwenen?

Bel of email ons gerust 

Santos
0252-426123

info@santosbikes.com

Kom eens bij ons langs

Testrijden bij Santos

Mogen we u uitnodigen om bij ons langs te 
komen? 
Dan kunt u onze fietsen zien en testrijden. 
Bovendien kunnen we u alles vertellen over de 
fietsen, het onderhoud en de trainingen.

Bel ons gerust voor een afspraak. 

flexibel

Brede banden

Brede banden zorgen voor grip, comfort en veiligheid. 

Ze beschermen tegen opstakels (zoals die tramrails) en 

geven meer controle tijdens moeilijke situaties (zoals 

bij het afrijden van trappen). 

Pedalen met grip

Speciaal voor Bike Patrol fietsen hebben we extra 

brede pedalen voor meer steun en traprendement. 

Grote schoenen zijn geen probleem en 

clickpedalen behoren ook tot de mogelijkheden. 

Hydraulische vergremmen

We hebben de traditionele stalen kabels vervangen 

door olie. Hierdoor kun je sneller en krachtiger 

remmen. En ook weer lekker onderhoudsarm. 

Alle opties zijn open

We bouwen elke fiets Custombuilt, dus dat kan ook met Santos Bike Patrol 

fietsen. Verende voorvork? Geen probleem. Achterdrager? Verlichting? Ander 

zadel? Hoger stuur? Zegt u het maar. Onze flexibele productie is gemaakt voor 

moeilijke vragen.

veiligheid



wordt dit 
uw fiets?

Contact

Wasbeekerlaan 53
2171 AE Sassenheim
+31 (0) 252 426 123
+31 (0) 252 429 210
info@santosbikes.com
www.santosbikes.com

to do: 

 □ Idee voorleggen   

in vergadering

 □ Testrit maken

Santos bellen
0252-426123

my


