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Nieuwe accessoires voor de Urban Arrow Shorty
elektrische bakfiets

Beschermd tegen weer en wind met regenhuif en poncho

Amsterdam, maart 2022 – Vorig jaar bleek al uit een consumentenonderzoek dat voor
driekwart van alle klanten van Urban Arrow de Regenhuif een van de meest gevraagde
accessoires voor de Family-modellen was. Urban Arrow heeft het idee opgepikt en
presenteert nu de speciaal ontworpen regenhuif en poncho voor de Urban Arrow Shorty.

Hoewel het stadsbeeld in veel plaatsen wordt gedomineerd door de Family-modellen, geniet de
Urban Arrow Shorty een steeds grotere populariteit. Vanwege zijn compacte afmetingen is dit
transport wonder een unieke elektrische bakfiets die door veel klanten in eerste instantie
gebruikt wordt voor flexibele, dagelijkse transportklusjes, zowel zakelijk als privé. In de
transportbox kan van alles worden gestopt dat vindingrijke ondernemers binnen de stad van A
naar B moeten zien te krijgen. En omdat de geliefde viervoetige vriend na het werk ook mee
kan reizen in de Shorty, hebben steeds meer klanten gevraagd om ook voor de Urban Arrow
Shorty net zo'n regenhuif te leveren als al op het model Family verkrijgbaar was.
Met de nieuwe Shorty Regenhuif kan de bak van de Shorty volledig tegen regen en wind
worden beschermd. Daaronder kan alles een plekje vinden en tijdens ritjes door de stad veilig
en comfortabel worden ondergebracht.

Het grote voordeel van de Shorty Regenhuif is dat de ramen van opzij open kunnen. Als het niet
regent, kunnen die simpel samengevouwen en vastgezet worden. Zo kan iedereen een frisse
neus halen, ook de neuzen met een vacht. De Regenhuif fungeert tegelijk als een soort
windscherm. Dat maakt de Regenhuif tot een van de meest flexibele accessoires die je maar
kunt hebben. Bij de ontwikkeling van de Regenhuif is het dievengilde niet vergeten. Ter
voorkoming van diefstal kan de Shorty Regenhuif dankzij de speciale zeilogen met elk
willekeurig slot aan de fiets worden verankerd. Daarmee is de Shorty het ideale maatje voor
weer en wind.

IJzersterk is ook de bijpassende, onlangs verder verbeterde poncho. Die houdt de berijder van
de Shorty droog. De poncho kan met klittenband naadloos aan de Regenhuif worden bevestigd.
Met een handig kijkraam dat direct in de poncho is geïntegreerd, heb je als fietser altijd zicht op
de Urban Arrow display en kun je ook zien wat er allemaal in de bak gebeurt. De poncho ziet er
niet alleen goed uit en is ook super functioneel, maar de nieuwste versie past ook zonder meer
op de Family Regenhuif Essential en de Family Regenhuif Plus.
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Shorty Regenhuif
leverbaar vanaf €299 incl. BTW (adviesprijs)

Poncho 2.0
voor de modellen Shorty, Family Regenhuif Essential en Family Regenhuif Plus
direct leverbaar vanaf €149 incl. BTW (adviesprijs)

www.urbanarrow.com
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Over Urban Arrow

Urban Arrow is een van de grootste fabrikanten van elektrische bakfietsen ter wereld, met een
netwerk van meer dan 700 winkels en meer dan 42.000 verkochte fietsen wereldwijd. Urban
Arrow stelt zich ten doel blijvend het verschil te maken op het punt van mobiliteit in de stad. Het
brede productportfolio van Urban Arrow wordt gekarakteriseerd door een grote veelzijdigheid,
een consistent hoge bouwkwaliteit en een superieure rijervaring. Urban Arrow vervaardigt
milieuvriendelijke en stille elektrische mobiliteitsproducten die zowel privé als zakelijk zijn te
gebruiken. Aldus baant Urban Arrow de weg voor elektrische bakfietsen als belangrijke pijler
voor de fietsindustrie van de komende decennia. Sinds 2019 is Urban Arrow onderdeel van de
Pon Bicycle Group.


