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Wat passies al niet veroorzaken
Santos en Robbert
Je bent ﬁetsliefhebber - een échte - met een
eigen ﬁetswinkel, een passie en een grenzeloze
ambitie. Je wilt goede ﬁetsen bouwen - écht
goede ﬁetsen - voor iedereen.
Maar dan besef je, dat een goede ﬁets eigenlijk
voor iedereen iets anders betekent...
Dus wat doe je: je pakt je ambitie, je passie en je
ervaring bij elkaar en start een bedrijf. Je noemt
het Santos. Goede ﬁetsen bouwen, dát is het
doel. Custombuilt is het enige mogelijke, want
een goede ﬁets is voor iedere ﬁetser anders.
Aan het hoofd van je bedrijf wil je verder, wil je
meer. Van de schuur verhuis je naar het eerste
bedijfspand en van daaruit beland je aan de
Wasbeekerlaan in Sassenheim. Er komt een
werkplaats en een showroom.
Het ﬁetsen bouwen blijft handwerk, want je
gelooft dat alleen dán de kwaliteit van een
goede ﬁets behaald kan worden. Kwaliteit wordt
de standaard; handgemaakte wielen, verlijmde
spaken, RVS balhoofdlagers. De ﬁetsen worden
Built for Life.
Dan heb je een bedrijf - een écht bedrijf - met
een naam en nog steeds die enorme ambitie. En
je bent eigenwijs - of eigenzinnig - en meer en
meer druk je je stempel. Santos wordt de riemen Rohloﬀ specialist en je ervaart dat ﬁetsers blij
worden van zo weinig onderhoud. Ze nemen je
ﬁetsen de wereld over; de bergen in, het water
door en langs de meest bijzondere plekken. Je
ziet hun dromen uitkomen.
En je beseft, dat dát is waar je het voor doet!
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Stel dat alles kan
Alles
Dat je alles - maar dan ook álles mee kunt nemen.

Weinig
Dat je super weinig onderhoud hebt.

Altijd
Dat je áltijd kunt schakelen.

Wat je ook wilt;
wij zorgen dat het goed is.

zeg ‘t maar
Hoe ziet jouw Santos eruit?

Bij ons kan alles
Bofkonten
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We willen de beste ﬁets bouwen, voor jou.
Daarom bouwen we voor iedereen een unieke
ﬁets; Custombuilt. Voor ons lekker afwisselend,
maar vooral lekker ﬂexibel voor jou.
Bofkonten zijn we!
Voordat we bouwen, willen we eerst alles van
je weten. Niet alleen omdat we nieuwsgierig
zijn, maar voorál omdat we met jouw wensen
de beste onderdelen bij elkaar kunnen zoeken.
In onze showroom is er genoeg inspiratie.
Van moddervreters tot snelle jongens. Iedere
vrijdag ben je van harte welkom. Op afspraak,
want we nemen écht de tijd voor je.
Tijdens een rondleiding kun je bovendien een
blik werpen achter de schermen. Leuk om te
zien hoe onze wielen worden gemaakt (echt
handwerk) en natuurlijk waar jouw ﬁets straks
in elkaar wordt gezet.
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Onze wielen worden met de hand
gemaakt. Gewoon omdat we
weten dat ze dan langer mee gaan.

Ontwikkelen
Niet doorvertellen
We ﬁetsen veel - omdat we ervan houden en dan merk je meteen wat beter, handiger,
comfortabeler of slimmer kan. Daarom hebben
we een ontwerpafdeling, waar je tijdens een
rondleiding ook even binnen mag kijken. We
ontwerpen er frames en alle kleine details waar
we je ﬁets mee kunnen verbeteren.
Wel allemaal strikt geheim natuurlijk.
Wat je er ook vindt, is onze 3d-printer. Daarmee
kunnen we gemakkelijk de stap maken naar
échte onderdelen. Zit het snel op je Santos.
(Bovendien is het gewoon een te gek apparaat.)
Ons anti-doordraai balhoofdstel kwam enige
tijd geleden ook uit de 3d-printer rollen.
Tegenwoordig zit hij standaard op al onze
ﬁetsen. Dus als je stuur per ongeluk omklapt,
krijg je geen kale plekken meer op je frame.
Waar ontwikkeling al niet goed voor is.
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Het anti-doordraai balhoofdstel
komt hier uit de 3d-printer rollen.

Kiezen maar

In

4

stappen naar je eigen Santos

We hebben een stappenplan waar jouw beste ﬁets uit komt rollen.

Santos Special

Santos Custombuilt

Een ﬁets die Santos alvast heeft samengesteld op basis van de ervaringen van al je
voorgangers. Lekker snel leverbaar ook.

Je kunt alles kiezen. Van frame tot koplamp
en van versnellingssyteem tot spatbord (of
niet, als je die niet wilt). Wij zorgen voor
de Santos kwaliteit.
We weten van al onze onderdelen wat ze
kunnen, dus vraag ons gerust het hemd
van het lijf. We helpen je graag.
O ja, we hebben meer dan 24 framekleuren,
dus misschien kun je daar alvast over
nadenken.

1
Frame
2
Uitvoering
3
Aanpassen
4
Fietstype

Wil je er mee naar je werk,
of gewoon naar China?

Het frame moet passen, bij jou. Wil je
bijvoorbeeld alleen over asfalt rijden of ook
de paden op? Veel bagage of juist weinig?

Versnellingssystemen, we hebben er nogal
wat. Derailleur, Rohloﬀnaaf of Alﬁne - riem of
ketting.

Wat niet?
Maak hem zoals jij wilt, met de onderdelen
die jij nodig hebt.

1

Fietstype

ﬁetstype > frame > uitvoering > aanpassen

mountainbike
moddervreter,
of wat je er ook mee doet

tandem
samen even snel

SUB
en hop, je zit op het terras

Vertel ons wat je wilt, dan helpen we je het juiste ﬁetstype te kiezen.

vakantieﬁets
met al je bagage
over de hele wereld

toerﬁets
lekker er op uit

raceﬁets
de snelste van het stel

2

Frame

ﬁetstype > frame > uitvoering > aanpassen

Het frame moet passen, bij jou. Wil je vooral over asfalt rijden of ook de paden op? Een dames- of herenframe,
grote of kleine wielen, geschikt voor veel bagage of juist weinig? Je mag het zeggen.

3

Uitvoering

ﬁetstype > frame > uitvoering > aanpassen

En dan; het versnellingssysteem. Dat is heel persoonlijk, dus kies wat het beste bij je past.

Riem

Ketting

•

•
•
•

Rohloﬀ met 14 versnellingen in de naaf

Derailleur (verschillende types)
Rohloﬀ met 14 versnellingen in de naaf
Alﬁne met 11 versnellingen in de naaf
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Aanpassen

ﬁetstype > frame > uitvoering > aanpassen
Velgen, spatborden, remmen, verlichting, voorvork, pomp, stuur,
bar ends, zadel, banden, dragers; je mag zelf bedenken óf je ze
wilt, welke je wilt en hoe je ze wilt.
Hou je van kleur? Begin dan alvast met nadenken, want onze
Rohloﬀ- en Son-naven zijn er in 6 kleuren, onze frames in 27 en
de logo’s in meer dan 50 kleuren.
De keuze hebben is ﬁjn, maar de keuze maken is soms best
lastig. Dat begrijpen we. Daarom kun je naar onze dealers toe,
ze helpen je graag. Of kom naar ons (Santos), we zijn elke vrijdag
open. Wel op afspraak, want we nemen écht de tijd voor je. Krijg
je meteen een kijkje in de keuken.

Santos dealers & Santos Stores

Santos dealers zijn ervoor om je te helpen;
met informatie, met een testrit of met de
kleur - als je daar geen knoop over kunt
doorhakken. Alle adressen staan op onze
website - www.santosbikes.com. Daar vind
je ook de speciale Santos Stores.

Santos Stores zijn bijzondere Santos
dealers. Ze weten alles wat je wilt weten
(over onze ﬁetsen) en ze hebben al onze
modellen in de winkel staan. Je kunt ze
naar hartenlust testen. Ook hebben ze een
pasﬁets en vind je er alle framekleuren op
echte framebuizen.

veel kleuren
jouw Santos in
je eigen kleur

proefzitten
ál onze sturen en
zadels uitproberen

(voor jouw beste zithouding)
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Met deze kun je hard...
in de bergen...
en naar je werk...
en...

Contact
Wasbeekerlaan 53
2171 AE Sassenheim
+31 (0) 252 426 123
+31 (0) 252 429 210
info@santosbikes.com
www.santosbikes.com
Beeld: Marco Meijerink Fotograﬁe en Communicatie (www.marcomeijerink.nl), Ellen van Drunen (www.ellenvandrunen.com), Pieter & Cynthia, Santos Bikes

