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Santos
Built for Life

Santos is een klein en onafhankelijk fietsmerk met passie
voor fietsen en een grote liefde voor kwaliteit. Wat begon
in een schuurtje in Lisse is inmiddels uitgegroeid tot een
fietsspecialist waar een team van zo’n 20 fietsliefhebbers
dagelijks werkt aan de fietsdromen van Santos klanten.
We zijn zelf fietsers en luisteren naar wat andere fietsers
zeggen. Hierdoor weten we wat wel en niet werkt
en komen we op nieuwe ideeën. We houden van top
kwaliteit en ontwikkelen daarom steeds meer onderdelen
zelf. We hebben een eigen R&D afdeling met fietsgekke
toptechneuten. En je vindt bij ons geen lopende-bandproductie. Elke monteur heeft zijn eigen werkbank en
bouwt een fiets in z’n geheel op. Net zoals het in 1997 is
begonnen.

Santos stappenplan
Eerst luisteren naar wat je wilt, daarna bouwen we een fiets die perfect bij je past. Om je te helpen
met kiezen, volgen we een stappenplan. Zo ga je in 3 stappen naar je eigen Santos.

Welk Santos frame heb je nodig?
Je wilt graag een goede fiets.

1

Jouw wensen bepalen de keuze van het frame.
Het schema op de volgende pagina helpt je met
oriënteren. Maar misschien weet je al precies
wat je wilt. Vergelijk in dat geval nog even de
mogelijkheden van het frame.

Uitvoering

2

Je hebt nu een paar frames op het oog.
Kies de uitvoering die je wilt. Daarmee bedoelen
we het versnellingssysteem. Je kiest een
derailleur, naafversnelling (Rohloff of Alfine)
of bracketversnelling (Pinion) met riem- of
kettingaandrijving.

Customizen

3

Nu kun je de fiets gaan Customizen. Pas hem
aan zoals je wilt, met de onderdelen die jij nodig
hebt. Kies je stuur, zadel, handvatten, pedalen,
kleur, belettering, etc.

1

Welk Santos frame heb je nodig?
Gebruik het schema om je te oriënteren.

START

					

Hoeveel bagage wil je maximaal kunnen meenemen?

4 tassen (+ stuurtas)

2 tassen (+ stuurtas)

Waar ga je fietsen?
Wil je een verende
voorvork?
nee

ja
Vooral onverhard

Vooral op de weg

Beide

Wil je graag
een damesframe?
nee

ja
Wil je graag
een damesframe?

Travelmaster 3+

ja

Let op: 4 tassen i.c.m.
een verende voorvork
is een uitdaging.
Vraag je dealer/ons
om advies!

Travelmaster 2.9
Travelmaster 2.8

nee

Travelmaster 2.6
Travel Lite+
Travel Lite

Maar ook:
Cross Lite

Travelmaster 2.9

Travel Lite+

4.29 (riem)

Travelmaster 2.8

Travelmaster 2.6

Travel Lite

Double Travel 1

Travel Lite+

Cross Lite

Trekking Lite

Double Travel 2

Travel Lite

4.29 (riem)

Trekking

Wist je dat de 4.29 er
is in véél uitvoeringen;
met riem of ketting,
schijf- of Firmtech
remmen en met vaste
of verende voorvork.
Maak er een snelle
moddervreter van, of
een multifunctionele
vakantieganger (riem).

Weet je al welk
Santos frame je wilt?

Dat is makkelijk.
Heb je ook al nagedacht
over het zadel, het stuur, de
handvatten, pedalen en niet
te vergeten, de kleur?

ja

nee
Wil je een E-bike?

ja

ja

nee

nee

Top, maar mocht je toch
nog vragen hebben...

Aanhanger

Bikepacking

Geen

We hebben
verschillende
sterke en stabiele
E-bikes, allemaal
geschikt voor 365
dagen per jaar
gebruik.
Bekijk de
verschillen op de
volgende pagina.

Ga door naar
stap 3 van het
stappenplan.
Wist je dat je bij Santos
of de dealers van Santos
alles kunt uitproberen?
Zo hebben we de
framekleuren op echte
framebuizen en je kunt
alle zadels en sturen
testen op de pasfiets.

In principe behoren al onze frames nog tot de mogelijkheden.
Natuurlijk is het ene frame beter geschikt dan het andere.
We doen alvast een paar suggesties...
Wat dacht je
bijvoorbeeld van
een sterke en
onderhoudsarme
mountainbike?

Of een
reisfiets;
comfortabel
en stabiel.

Of liever een
snelle, lichte
toerfiets?

Kijk in het schema op
de pagina hierna om de
eigenschappen van de
frames te vergelijken.

óf

Of kom bij ons langs.
Want...

Travelmaster 3+
Travelmaster 2.9

Travelmaster 3+

Travelmaster 2.8

Travel Lite+

Travelmaster 2.6

Travel Lite

Travel Lite+

Trekking Lite

Trekking Lite

4.29

Travel Lite

Race Lite

Race Lite

SCC03

Cross Lite

Cross Lite

Double Travel 2

We helpen je graag.
Bel of email ons gerust.
Je vindt onze gegevens
en alle dealer adressen op
www.santosbikes.com

Vergelijk de frames
Kies het juiste frame voor jouw Santos.

Hoeveelheid bagage

Aandrijving

Pendix
Power Serie PX

GoSerie
Swiss
Power
GS

Ketting

Riem

Alfine

Derailleur

Pinion

Rohloff

Voordrager

PLUS-concept

E-bike

Travelmaster Serie

Travelmaster 3+

Travelmaster 2.9

Travelmaster 2.8

Travelmaster 2.6

Travel Lite+

***

Lite Serie

Travel Lite

Trekking Lite

Cross Lite

*

**

4.29

*

**

Tandem Serie

Mountain
Serie

Race Lite

Double Travel 1

Urban Serie

1

SUB

Double Travel 2

Trekking

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

L

S

*

Kleurkeuze

Custombuilt

365 dagen p.j. gebruik

woon - werk

Super snel

Onderhoudsarm

Verende voorvork

Laag frame

Stabiel

Mixte / midden frame

Licht

Hoog frame

Overige eigenschappen

Schijfremmen

Firmtech

Velgremmen

Remmen

Afhankelijk van de uitvoering die je kiest.

** Afhankelijk van de voorvork die je kiest.
*** Alleen de heren variant.

Eigenschappen per serie

1

Kies het juiste frame voor jouw Santos.

Power Serie

Lite Serie

Travelmaster Serie
•

Reisfietsen voor het zware werk

•

Mooi afgewerkt, clean design

•

(Vakantie)fietsen met power

•

Pakezels

•

Onderhoudsarm

•

Ideaal voor vakantie/woon-werk

•

Functie staat voorop

•

Geschikt voor dagelijks gebruik

•

GoSwiss motor i.c.m. Pinion

•

Extreme omstandigheden

•

Neem ze mee naar ‘t werk, een

•

Véél bagage zonder te 		
zwabberen

•

Genoeg plaats voor je bagage

•

Onderhoudsvriendelijk

•

Gangbare onderdelen

•

Duurzaam

•

Grote accu

•

Onverwoestbaar

•

Betrouwbaar

•

Modulair systeem

•

Gemaakt voor lánge afstanden

•

(Vakantie)fietsen op jouw manier

•

Wereldfietsen!

•

Heren en dames uitvoering

versnellingsbak of betrouwbare

weekend weg of op vakantie

Pendix motor met Rohloff naaf.

Travelmaster 3+
Travel Lite+

Travel Lite+

Travelmaster 3+

Travel Lite

Travel Lite

Travelmaster 2.9

Trekking Lite

Trekking Lite

Travelmaster 2.8

Race Lite

Race Lite

Travelmaster 2.6

Cross Lite

Double Travel 2

Tandem Serie

Mountain Serie

Urban Serie

•

Moddervreters

•

Samen even snel

•

De stad in

•

Licht en snel

•

Véél bagage zonder te 		

•

Het terras op

•

Weinig onderhoud (ook in

zwabberen

•

Lekker toeren

Nederlandse winters)

•

Super stabiel

•

Onderhoudsarm

•

Veel bandvrijheid

•

Veel remkracht, 3e remschijf

•

Geschikt voor dagelijks gebruik

•

Multifunctioneel

mogelijk

•

Speels en handig

•

Dragers en spatborden mogelijk

•

Betrouwbaar

•

Comfortabel

(4.29)

•

Rohloff en derailleur uitvoering

•

Duurzaam

Bikepacking, why not?

•

Wereldfiets

•

Heren, dames en mixte 		

•

uitvoering

4.29

Double Travel 2

SUB

SCC03

Double Travel 1

Trekking

2

Uitvoering
Kies het juiste versnellingssysteem.

Je hebt nu een paar frames op het oog. Kies de uitvoering die je wilt. Daarmee bedoelen we het versnellingssysteem. Je
kiest een derailleur, Rohloff naaf of Pinion versnellingsbak met riem- of kettingaandrijving. Wil je meer weten over de Rohloff
naaf, over riemaandrijving of alle andere opties, kijk dan op onze website. Daar staan ook onze (dealer)gegevens, want je
kunt ons gerust bellen.

Rohloff naaf
•

Met 14 versnellingen in de naaf.

•

Geschikt voor riem en ketting.

Pinion
•

•

Verschillende types.

het bracket.
•

3

Met 12 of 18 versnellingen in

Derailleur

Geschikt voor riem en ketting.

Customizen
Nu kun je de fiets gaan Customizen. Pas hem aan zoals je wilt.

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 Rohloffen Son-naven zijn er in 6 kleuren, onze frames in meer dan 50 kleuren
en de logo’s in 14 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.

Vul het stappenplan in
We luisteren graag naar jouw wensen.
Doorloop onderstaande punten samen met ons of met de dealer.
Naam:

1

Welke Santos frame heb je nodig?
Je hebt natuurlijk bedacht waarvoor je je Santos wilt gebruiken. Vertel het ons! Denk na over onderstaande
vragen en/of maak gebruik van de hulpmiddelen die aan het begin van dit boekje staan.

Hoeveel bagage wil je maximaal meenemen?

Waar ga je fietsen?

Vooral onverhard

Vooral op de weg

Beide

Wil je een verende voorvork?
Ja

Wil je graag een damesframe?

Nee

Ja

Nee

We kunnen je zo een goed advies geven over de frames die voor jou het meest geschikt zijn.

2

Uitvoering
Je hebt nu een paar frames op het oog. Kies nu het versnellingssysteem dat je wilt.

Wil je riem of ketting?

Welk versnellingssysteem wil je hebben?
Rohloff

Pinion

Derailleur

Alfine

Riem

We leggen je graag uit wat de verschillen zijn tussen de Rohloff naaf, Pinion, Alfine en derailleur.
En tussen riem en ketting natuurlijk. Vraag ons alles wat je wilt weten!

Ketting

3

Customizen
Nu kun je de fiets gaan Customizen. We hebben een pasfiets waarop je de ergonomie van bijvoorbeeld sturen en
handvatten kunt testen. De kleurendisplay helpt je bij het uitzoeken van de juiste framekleur.

Proefzitten
Op welke frame maat/maten heb je proef gereden?

Heb je alles geprobeerd?
Stuur
Stuurpen
Handvatten
Barends
Zadel
Zadelpen
Pedalen

Kleur
Heb je alle mogelijkheden bekeken?
Framekleur
Letterkleur
Design

Opmerkingen:

!

Bij Santos doen we geen fietsmetingen. Een meting kun je bij de Santos dealer laten doen. Op de Santos pasfiets
kun je voelen hoe de verschillende framematen, sturen, handvatten en zadels zitten. Echter, het is géén meting.
Voor het afstellen van de definitieve zithouding adviseren wij om een fietsmeting te laten doen bij een Santos
dealer of een professionele bikefitter.

Geholpen door

van

to do:

Santos s
howroom
in NieuwVennep
bezoeken
!

n
□□ Fietsbroek kope
n
□□ Slaapzak checke
□□ Santos kleur
doorgeven

your

Wordt dit
jouw Santos?

De Travelmaster 3+
Een wéreldfiets, ook voor thuis.
Je kunt ermee naar China... naar je werk... naar Santiago de Compostella...
naar de supermarkt... naar IJsland... en...

Santos Bikes
Schillingweg 41
2153 PL Nieuw-Vennep

+31 (0) 252 426 123
info@santosbikes.com
www.santosbikes.com

Specificaties en prijzen kunnen variëren. Op www.santosbikes.com zijn alle actuele specificaties en prijzen te vinden.

