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Introduction of the Brik Cruiser
A special bike with a unique look and produced as a limited edition. The Brik Cruiser is the
result, one of a kind and available to order. Brikbikes is known for its high quality, innovative
urban bicycles and the years of experience have been applied to this special model. The
combination of the shaft drive, a special frame design and the use of high quality, handmade
components makes this unique Brikbike.

Special frame
The frame of the Brik Cruiser is contemporary and
something completely different. This layback style gives
it a really relaxed ride and it is great to cruise around on
this bike. The Brik Cruiser, with its step-through frame,
is suitable for everyone.

Bicycle without a chain
You’ll never have to fiddle with the chain again. Why?
Because it doesn’t have one! This bicycle has a high
quality shaft drive. This is a closed system and
therefore maintenance free. The chain will never fall off
and you’ll never get grease on your clothes again.

Handmade components
A combination of handmade components was selected
for the Brik Cruiser. The model is equipped with a
handmade Lepper Tourer saddle with matching grips, a
Crane Neo Black bell, Rindow Bullet lights and Odin
walnut wooden fenders.

Exclusive walnut wood
The walnut fenders of the Brik Cruiser were made in
Belgium by Odin Wood Design specifically for this
model. The walnut wood has a sustainable origin and
the use of waterproof glue and three layers of varnish
make the fenders weatherproof and durable.

Unique lightning
The Brik Cruiser comes standard with the unique
Rindow Bulllet lights. These stylish and great quality
lights have a sleek design and are CNC-machined in
aluminium. The lights are rechargeable using a USB
cable. Good for the environment and very durable.

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: Pedalfactory ®
Contact
Need more information? You can contact information officer Wouter Jansen at +31 (0) 24
820 0998 or info@brikbikes.com. Want to see or try out the bike for yourself? You can also
contact us for that.

Persbericht

Brikbikes lanceert Brik Cruiser.
Een eigenzinnige fiets met een unieke uitstraling en gemaakt in een beperkte oplage. De
Brik Cruiser is het resultaat, uniek in zijn soort en per direct te bestellen. Brikbikes is bekend
om zijn hoogwaardige innovatieve stadsfietsen en deze jarenlange ervaring is toegepast op
dit speciale model. De combinatie van de cardanas als aandrijving, speciaal frameontwerp
en het gebruik van hoogwaardige, handgemaakte kwaliteitsonderdelen levert deze unieke
Brikbike.

Speciaal frame
Het frame van de Brik Cruiser is eigentijds en iets totaal
anders. Deze layback stijl geeft het een echt
ontspannen rit en het is geweldig om met deze fiets
rond te cruisen. De Brik Cruiser is met zijn doorstap
frame geschikt voor iedereen.

Fiets zonder ketting
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.

Handgemaakte onderdelen
Voor de Brik Cruiser is een combinatie van
handgemaakte componenten geselecteerd. Het model
is uitgevoerd met een handgemaakt Lepper Tourer
zadel met bijbehorende handvatten, een Crane Neo
Black bel, Rindow Bullet verlichting en Odin walnoten
houten spatborden.

Exclusief walnotenhout
De walnoten spatborden van de Brik Cruiser zijn in
België door Odin Wood Design speciaal voor dit model
gemaakt. Het walnotenhout heeft een duurzame
oorsprong en door het gebruik van waterdichte lijm en
drie lagen vernis zijn de spatborden weerbestendig en
duurzaam.

Unieke verlichting
De Brik Cruiser wordt standaard uitgevoerd met de
unieke Rindow Bulllet verlichting. Deze stijlvolle en
geweldige kwaliteitslampen hebben een slank ontwerp
en worden in aluminium CNC-gefreesd. De lampjes zijn
oplaadbaar met behulp van een USB-kabel. Goed voor
het milieu en zeer duurzaam.

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.
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Contact
Meer informatie nodig? Neem contact op met Wouter Jansen; +31 (0) 24 820 0998 of
info@brikbikes.com. Wilt u zelf de fiets zien of uitproberen? Hiervoor kunt u ook contact
met ons opnemen.

