
 
 

 
 

 

 

 

Bestelhulp voor Concept2 boordriemen 
   
   
Klantinformatie  
  
Vereniging _____________________________________________________________________________ 
  
Contactpersoon _____________________________________________________________________________ 
  
Telefoonnummer _____________________________________________________________________________ 
  
Datum _____________________________________________________________________________ 
  
E-mail _____________________________________________________________________________ 
  
Handtekening _____________________________________________________________________________ 
   
   
Bestelhulp (pagina 1 van 2) 
   
Deze bestelhulp kun je gebruiken als richtlijn om de juiste specificaties te bepalen. De dikgedrukte opties zijn de 
opties die we standaard op voorraad houden.  
Het is natuurlijk ook mogelijk je eigen specificaties door te geven. De gemiddelde levertijd is dan acht tot tien 
weken; de riemen worden dan speciaal voor jou gemaakt. 
   
   
 Opties Selectietips en opmerkingen 
   
    
Aantal  # BB: ______ # SB: ______  
    
    
Steel  Ultralight Ultralight stelen zijn onze standaard riemen, 

gemaakt van 100% carbon. 
De Skinny (eveneens 100% carbon) heeft een 
kleinere diameter en een grotere wanddikte t.o.v. de 
Ultralight wat een aerodynamisch voordeel (0,5%) 
oplevert en de steel sterker maakt. 

  
 

Skinny 

    
    
Stijfheid  Stiff (alleen Ultralight) Boordriemen worden standaard met een medium 

stijve steel geleverd. 
Bij Fatblades adviseren we een zachtere steel, soft 
of extra soft. 

  Medium 
  

 
Soft 
Extra Soft (alleen Skinny) 

     
     
Bladvorm  Fat 26,5 x 55,0 De keuze van het blad is erg persoonlijk. 

 
 
 
Neem bij twijfel gerust contact met ons op. 

  Smoothie Vortex 25,5 x 54,5 
  Smoothie 25,5 x 54,5 
  BigBlade Vortex 25,0 x 52,0 
  BigBlade 25,0 x 52,0 
  BigBlade Vortex 25,0 x 55,0 
  BigBlade 25,0 x 55,0 
  Macon medium 16,5 x 58,0 
  Macon large 18,0 x 58,0 
     
  



 
 

 
 

 

 

 

 
Vervolg bestelhulp Concept2 boordriemen (pagina 2 van 2) 
    
Vereniging _____________________________________________________________________________ 
  
Contactpersoon _____________________________________________________________________________ 
  
Datum _____________________________________________________________________________ 
    
    
    
 Opties Opmerkingen 
    
    
Handle  Carbon adjustable Adjustable riemen worden alleen geleverd met 

carbon handles.  
Riemen met een vaste lengte kunnen met alle 
soorten handles besteld worden. 

  Carbon fixed  
  Hout small                  3,90cm  
  Hout medium                  4,20cm  
  Hout large                  4,50cm  
    

    
Grips  Groen rubber De groene rubberen grip is sterk en makkelijk 

schoon te houden.  
De foam grip en de suede grip zijn vriendelijker voor 
de handen. 
De fineer grip biedt de voordelen van een 
verstelbare handle met het vertrouwde gevoel van 
een houten handle. 

  Blauw foam 
  

 
Suede 
Fineer adjustable 

    
    
Riemlengte  Fat  367 – 372cm De optimale riemlengte hangt af van de bladvorm en 

de  lengte en kracht van de roeiers. 
 
Fat blades  horen 5  a 6 cm korter dan Smoothies. 

  Smoothie  
(vortex) 

370 – 375cm 

  BigBlade  370 – 375cm 
  Andere lengte __________ 
  Vaste lengte  __________ 
    
    
Binnenhandle  107 – 119cm (adjustable)  
  111 – 123cm (vaste lengte) 
  Anders                            __________ 
    
    
Bladhoek  0˚ (graden)  
  Anders          _________˚ (graden) 
    
 


