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Press Release 

Brikbikes Introduces the new Brik Belt 

An European produced lightweight frame and custombuilt as a sporty but also comfortable 

urban commuter bicycle. This is what bicycle company Brikbikes had in mind for the new 

Brik Belt. The new and improved Brik Belt is made in Europe using slim double butted tubes, 

is available in men’s and women’s frame sizes and can be customized by choosing the 

preferred colour, upgrades and accessories. By this personal and built to order approach 

Brikbikes delivers the customer a high quality product, which is durable and can last for a 

long time.  

 

The Brik Belt can be purchased online at www.brikbikes.com and at different Brik Stores.     

A dedicated Brikbikes team is also available to support and configure the desired Brikbike.  

Lighter steel frame 

The slim tube diameter and the geometry of a classic 
touring bike, makes the Brik Belt a very sporty and 
comfortable commuter bicycle. The chrome-molybdenum 
steel used for the double butted tubes, makes the Brik Belt 
much lighter in weight and is very strong when it comes to 
daily use. All frames are handbuilt in Europe and different 
frame heights are available. 
 

 

 

Belt drive system 

The Brik Belt is specially designed for the Gates Carbon 
Drive belt drive. The drive has less weight and is very 
reliable and durable. This maintenance-friendly drive does 
not need to be lubricated and always runs smoothly. The 
Brik Belt is the ideal city bike for commuters as well as 
pleasure seekers. 

 

 

 

Choose your own colour 

The customer can choose from 16 standard colours and 
even a custom colour is possible. The frame and all 
components are prepared and then powder-coated with 
multi layers of high-quality coating. With this approach every 
Brik Belt is unique. 

 

 
 

http://www.brikbikes.com/


 
 

 

Choose your upgrades 

To make the Brik Belt even more unique, a series of 
accessories and upgrades can be chosen. The customer 
can select different gear options, tires, carriers, integrated 
lightning and also a leather saddle and grips are available.  

 
 

 

Hand built on Customer order 

All Brikbikes are custombuilt at our own factory in Elst, The 
Netherlands. Our small and dedicated team is responsible 
for the complete process from order to delivery. With this 
assembly approach and attention to the customer high 
quality standards and durability is guaranteed. 

 
 

 

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 mail to 

info@brikbikes.com. Want to see or try out the bike for yourself? You can also contact.   

http://www.instagram/brikbikes_official
http://www.facebook.com/brikbikes
http://www.brikbikes.com/
http://www.pedalfactory.com/
http://www.sandwichbikes.com/
https://www.dropbox.com/sh/j3ccf0wp1kej459/AACAiI7Ga1XSvwt0doxjoMawa?dl=0


 
 

 

 

Persbericht 

Brikbikes introduceert de nieuwe Brik Belt. 

Een Europees geproduceerd lichtgewicht frame en op maat gemaakt als een sportieve maar 

ook comfortabele stadsfiets voor woon-werkverkeer. Dat is wat fietsbedrijf Brikbikes voor 

ogen had met de nieuwe Brik Belt. De nieuwe en verbeterde Brik Belt is gemaakt in Europa 

met slanke double butted buizen, is beschikbaar in heren- en damesframe maten en kan 

worden aangepast door het kiezen van de gewenste kleur, upgrades en accessoires. Door 

deze persoonlijke en op maat gemaakte aanpak levert Brikbikes de klant een product van 

hoge kwaliteit, dat duurzaam is en lang mee kan gaan.  

 

De Brik Belt is te koop via www.brikbikes.nl en bij de verschillende Brik Stores. Het Brikbikes 

team is in Elst beschikbaar voor ondersteuning en configuratie van de gewenste Brikbike. 

Lichter stalen frame 

De dunne buisdiameter en de geometrie van een klassieke 
toerfiets, maken van de Brik Belt een zeer sportieve en 
comfortabele woon-werkfiets. Het chroom-molybdeenstaal 
dat voor de dubbel butted buizen is gebruikt, maakt de Brik 
Belt veel lichter in gewicht en is zeer sterk bij dagelijks 
gebruik. Alle frames worden met de hand gebouwd in 
Europa en er zijn verschillende framehoogtes beschikbaar. 

 
 

 

Riemaandrijving 

De Brik Belt is speciaal ontworpen voor de Gates Carbon 
Drive riemaandrijving. Deze aandrijving heeft een lager 
gewicht en is zeer betrouwbaar en duurzaam. De 
onderhoudsvriendelijke aandrijving hoeft niet gesmeerd te 
worden en loopt altijd soepel. De Brik Belt is de ideale 
stadsfiets voor zowel forenzen als in de vrije tijd. 

 
 

 

Kies je eigen kleur 

De klant kan kiezen uit 16 standaardkleuren en het is zelfs 
mogelijk een eigen kleur te selecteren. Het frame en alle 
onderdelen worden voorbereid en vervolgens gepoedercoat 
met meerdere lagen van hoogwaardige coating. Door deze 
aanpak is elke Brik Belt uniek. 

 
 

 
 

  

http://www.brikbikes.nl/


 
 

 

Kies je upgrades 

Om de Brik Belt nog unieker te maken, kan uit een reeks 
accessoires en upgrades worden gekozen. De klant kan 
kiezen uit verschillende versnellingsopties, banden, dragers, 
geïntegreerde verlichting en ook een lederen zadel en 
handvatten zijn beschikbaar. 

 
 

 

Handgebouwd op klantorder 

Alle Brikbikes worden op maat gemaakt in onze eigen 
fabriek in Elst, Nederland. Ons kleine en gespecialiseerde 
team is verantwoordelijk voor het complete proces van 
bestelling tot aflevering. Met deze assemblage aanpak en 
aandacht voor de klant wordt een hoge kwaliteit en 
duurzaamheid gegarandeerd. 

 
 

 
 

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: Pedalfactory ® 

 

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. 

http://www.instagram/brikbikes_official
http://www.facebook.com/brikbikes
http://www.brikbikes.nl/
http://www.pedalfactory.com/
http://www.sandwichbikes.com/
https://www.dropbox.com/sh/j3ccf0wp1kej459/AACAiI7Ga1XSvwt0doxjoMawa?dl=0

