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Fashion and bicycles collide: stylish Brikbike for the modern
Dutch woman
A stylish and practical bicycle for the modern Dutch woman. That is what fashion house
Anna van Toor and bicycle company Brikbikes had in mind when they joined forces.
Brikbikes is known for its high quality, innovative urban bicycles and Anna van Toor is a
fashion brand for the modern woman in the Netherlands. These typical Dutch companies
now proudly present a special edition: the Brikbike by Anna.
And these bicycles cannot only be purchased online and at specialised Brikbike dealers, but
also at Anna van Toor shops. You can find the perfect outfit and at the same time bike away
in style.

Mix of modern and classic
Totally in keeping with Anna’s style, we have used natural
materials and colours. There is a natural leather saddle, brass
bell and nameplates, cream coloured tires, cork handles and
aluminium lights and mudguards.

Smooth drive system
You’ll never have to fiddle with the chain again. Why?
Because it doesn’t have one! This bicycle has a drive shaft.
This is a closed system and therefore maintenance free. No
chance of derailing your chain and you’ll never get grease on
your clothes again.

Stylish basket
A stylish basket that is completely incorporated into the
design of the bike. Ideal for any situation, whether you’re
bringing along your briefcase, shoulder bag or shopping bag.

No longer in the dark
The bicycle’s lights work from the hub dynamo. As a result,
you’ll always have light without the need for batteries. Good
for the environment and great that you’ll never be left in the
dark.

Note to editors
Pedalfactory
Brikbike is a brand of the Pedalfactory. The Pedalfactory focuses on the design, creation and
sales of unique bicycles and bicycle related products. We develop high quality products
using durable materials and continually aim to improve our products by cooperating with
specialists in the cycling and engineering industries.
Another Pedalfactory brand is the Sandwichbike, a stylish, durable bike that you can design
and assemble yourself.
Social media
● Instagram/brikbikes_official
● Facebook.com/brikbikes
More information
● www.brikbikes.com
● www.pedalfactory.com
● www.sandwichbikes.com
Press images
You can download press images here.
Photography: Rachel Schraven
Contact
Need more information? You can contact Wilco Drost at +31 (0)6 1508 2487 or
wilco@pedalfactory.nl. Want to see or try out the bike for yourself? You can also contact us
for that.
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Persbericht

Mode en fietsen smelten samen: stijlvolle Brikbike voor de
moderne Nederlandse vrouw
Een stijlvolle en praktische fiets voor de moderne Nederlandse vrouw. Dat is wat modehuis
Anna van Toor en fietsbedrijf Brikbikes in gedachten hadden toen ze bij elkaar kwamen.
Brikbikes is bekend om zijn hoogwaardige innovatieve stadsfietsen en Anna van Toor is een
modemerk voor de moderne, Nederlandse vrouw. Vol trots, presenteren deze oer-Hollandse
bedrijven een speciale editie: de Brikbike by Anna.
En deze fiets is nu niet alleen online en bij gespecialiseerde Brikbike-dealers te koop, maar
ook in Anna van Toor winkels. Je kan de perfecte outfit vinden en dan in stijl naar huis
fietsen.

Mix van modern en klassiek
Helemaal in de stijl van Anna. We hebben gebruik gemaakt
van natuurlijke materiaalkleuren. Zoals een naturel leren
zadel, messing bel en typeplaatjes, crèmekleurige banden,
kurken handvatten en aluminium verlichting en spatborden.

Soepele aandrijving
Omkijken naar je ketting is ook niet nodig, omdat deze er
helemaal niet op zit. Deze fiets maakt namelijk gebruik van
een fluisterstille cardanaandrijving. Dit is een gesloten en
daarom onderhoudsvrij systeem. Nooit meer je ketting eraf of
smeer op je kleding.

Stijlvol mandje
Een stijlvol mandje dat volledig aansluit op het design van de
fiets. Handig voor een werktas, boodschappentas óf tijdens
het shoppen natuurlijk.

Altijd verlichting
De verlichting werkt met een naafdynamo. Hierdoor heb je
altijd licht, zonder dat je batterijen verbruikt. Goed voor het
milieu en fijn dat je er geen omkijken naar hebt.

Noot voor de redactie
Pedalfactory
Brikbike is een merk van de Pedalfactory. De Pedalfactory richt zich op het ontwerp, de
creatie en de verkoop van unieke fietsen en fietsgerelateerde producten. Wij ontwikkelen
producten van hoge kwaliteit, van duurzame materialen en streven ernaar om onze
producten te verbeteren door samen te werken met specialisten in de fiets- en technische
industrie.
Een ander Pedalfactory merk is de Sandwichbike, een stijlvolle, duurzame fiets die u zelf
kunt ontwerpen en in elkaar zetten.
Social media
● Instagram/brikbikes_official
● Facebook.com/brikbikes
Meer informatie
● www.brikbikes.nl
● www.pedalfactory.com
● www.sandwichbikes.com
Afbeeldingen
Download de bijbehorende afbeeldingen hier.
Photography: Rachel Schraven
Contact
Meer informatie nodig? Neem contact op met Wilco Drost; +31 (0)6 1508 2487 of
wilco@pedalfactory.nl. Wilt u zelf de fiets zien of uitproberen? Hiervoor kunt u ook contact
met ons opnemen.

