Het is plaatsbesparend, snel en het is eenvoudig te monteren?
Dat is FlipCrown, een innovatief fietsonderdeel waarmee je in een handomdraai je stuur evenwijdig
met je voorwiel flipt, zodat je je fiets gemakkelijker kan stallen.
Met FlipCrown neemt je fiets alleen nog de ruimte van het frame in, wat minder dan de helft van de
stuurbreedte is. Gedaan met volle gangen of je fiets uit de wirwar van het fietsenrek halen.
Met de bijgeleverde inbussleutel zet je je stuur los, een simpele flip van 90°, je zet alles weer vast
en met een zwaai over het zadel ben je al weg. Geen gepruts om je stuur op de juiste hoogte te
zetten of het perfect ge-aligneerd te krijgen. Met FlipCrown staat je stuur altijd juist.
“We bedachten FlipCrown omdat we het als fietsfreaks beu waren om onze fiets niet netjes binnen
te kunnen stallen. Dat er geen verf meer aan het deurkozijn hangt, werd ons thuis ook niet in dank
afgenomen. We zochten en vonden een elegante oplossing die discreet en gemakkelijk te monteren
is.” Ontwerper Patrick Jacquet
“Ik wilde mijn fiets niet meer buiten laten staan. Ik fiets dagelijks naar kantoor en elke ochtend
vraag je je af in welke staat je je tweewieler zal aantreffen. Nu kan ik hem eindelijk met een gerust
hart in de gang zetten. FlipCrown is zo klein, maar het maakt een wereld van verschil. ” Bedenker
Rob De Schutter
100% Belgisch: ook dat is FlipCrown. Het idee werd niet toevallig bedacht in het fietsland bij
uitstek. (Wij rijden met meer toewijding op twee wielen dan de Nederlanders. Of wat dacht u nu?)
FlipCrown is er trouwens niet alleen voor fixed gear bikes, maar evengoed voor het werkpaard dat
je naar kantoor brengt of het stalen ros waarmee je boodschappen doet. Je kan je geflipte stuur zelfs
op slot doen als je je geliefde tweewieler achterlaat. Geen enkele dief daar nog mee aan de haal wil,
toch?
Ben je niet in een doe-het-zelf stemming? Of vind je dat je een nieuwe fiets verdient? Voor jou
hebben we de SlimBike. De SlimBike is een retrofiets uitgerust met FlipCrown en afneembare
pedalen. Als bonus krijg je ook onze stijlvolle wandhouder bij. Zo kan dit kunstwerk ook gewoon
thuis aan de muur.
FlipCrown: Slim your bike!
Meer info en video: www.flipcrown.com
Onze Indiegogo pagina: http://igg.me/at/flipcrown
Voor interviews en high res foto’s:
Patrick: +32 476 84 91 50 of patrick@deltareference.com

Eerste artikel
Met FlipCrown “flip” je in een handomdraai je stuur evenwijdig met je voorwiel zodat je je
fiets makkelijk kan stallen.
FlipCrown, een innoverend fietsonderdeel dat toelaat je fietsstuur 90° te draaien of “flippen” om je
fiets makkelijk te stallen of op te bergen, start een crowd-funding campagne op Indiegogo.com, een
platform dat creatieve ondernemers helpt om innoverende producten te lanceren.. Voor het product
werd een octrooi aangevraagd.
FlipCrown wil minstens 15.000 USD ophalen in 40 dagen – dus tegen 21 maart 2015.
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden als New York, en dat aandeel blijft
groeien. In deze stedelijke setting, waar elke vierkante meter telt, zijn fietsen soms lastig om binnen
te stallen, en daarom blijven ze op straat staan. Nu mensen steeds vaker in mooiere en duurdere
fietsen investeren worden ze ook steeds vaker het doelwit van diefstal.
Ontworpen om het probleem van fietsstalling in kleine of smalle ruimtes op te lossen, laat
FlipCrown toe om je stuur evenwijdig met je voorwiel te draaien. Zo kan je je fiets vlak tegen de
muur plaatsen zonder dat het stuur in de weg zit. Gecombineerd met FlipCrown’s afneembare
pedalen en op maat gemaakte wandhouder, kan je je platte fiets aan de muur hangen als een
kunstwerk.
FlipCrown is niet enkel handig om je fiets te stallen, maar maakt het ook eenvoudiger om je fiets
mee te nemen op de metro, tram, trein of zelfs met de auto.
FlipCrown claimt niet het eerste product te zijn dat het probleem van fietsenstalling oplost. Wel
claimen we om de meest elegante en discrete oplossing op de markt te zijn, ontworpen om
eenvoudig achteraf gemonteerd te worden op de meeste stadsfietsen (met een bedraad balhoofdstel).
FlipCrown past perfect op elke fiets, van je dagdagelijkse stalen ros, tot je meest gewaardeerde
designer fiets.
Installeren doe je in een handomdraai, maar als je vindt dat je een nieuwe fiets verdient neem dan
zeker eens een kijkje naar onze retro SlimBikes. Deze komen volledig uitgerust met FlpCrown en
afneembare pedalen. En als bonus krijg je er de op maat gemaakte wandhouder bovenop.

Tweede artikel
Met FlipCrown “flip” je in een handomdraai je stuur evenwijdig met je voorwiel zodat je je
fiets makkelijk kan stallen.
Indien je je stalen ros stalt in een appartement, een smalle gang of kleine ruimte dan heb je
waarschijnlijk al meermaals je stuur vervloekt. Het hindert niet enkel voorbijgangers, maar heeft
ook de neiging om tegen deurkozijnen te botsen én het verhindert dat je je fiets stabiel tegen de
muur kan plaatsen. Een nieuw product, FlipCrown, doet wat de naam zegt: het laat toe om je stuur
90 ° te draaien in lijn met het frame, zonder dat het voorwiel meedraait. Probleem opgelost.
FlipCrown kan eenvoudig achteraf gemonteerd worden en het design past perfect bij de meeste
fietsen, van je dagelijkse werkpaard tot je meest dierbare designer fiets. Gecombineerd met
FlipCrown’s afneembare pedalen en op maat gemaakte wandhouder, kan je je platte fiets aan de
muur hangen als een kunstwerk.
Niet in een doe-het-zelf stemming? Vind je dat je een nieuwe fiets verdient? Kijk dan zeker eens
naar onze retro SlimBike. SlimBike is uitgerust met FlipCrown en afneembare pedalen. Als bonus
krijg je ook onze stijlvolle wandhouder.
FlipCrown, de meest elegante en discreet uitziende oplossing op de markt om je fiets te stallen in
kleine ruimtes of smalle gangen!

