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“EEN 100% ITALIAANSE GESCHIEDENIS RIJK AAN ANTIEKE WAARDEN”

SELLE SMP ONTSTAAT
Op de wegen gaan twee 
kampioenen, Coppi en Bartali, 
met elkaar de strijd aan. Op 
een zolder in het centrum van 
Padua brengt Martino Schiavon 
de 100% Italiaanse geschiedenis 
van Selle SMP tot leven. 
Een geschiedenis boordevol 
volharding, initiatief, moed, 
ondernemingszin gebaseerd op 
de kracht van zijn ideeën.

HET ANTWOORD OP DELOKALISATIE 
In 1981 verhuist de productie naar de huidige 
vestiging in Casalserugo, op slechts 10 km bij Padua 
vandaan. 
In 1995 wordt de jaarlijkse productie van 5 miljoen 
zadels bereikt en in hetzelfde jaar wordt het interne 
onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium opgezet.
De familie Schiavon is ervan overtuigd dat het lokale 
productieapparaat geen ervaringen en vermogens 
moet verliezen die met vele opofferingen door 
de jaren heen zijn opgebouwd. Daarom heeft de 
familie ervoor gekozen om de productie en de 
tewerkstelling in de Veneto, in Italië, te houden en op 
het gebied van innovatie en kwaliteit de concurrentie 
te bestrijden. 
En in 2000 wordt dit de eerste firma van de sector 
die met een gecertificeerd kwaliteitssysteem werkt.

1947 1981-2000
SMP is de enige firma ter wereld 
met het ISO9001 gecertificeerde 
kwaliteitssysteem voor "Ontwerp en 
productie van fietszadels die in hun 
geheel in Italië zijn vervaardigd"

EA:22A
EA:14

14856/06/S

SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON

VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

DESIGN AND PRODUCTION OF BICYCLE SADDLES FULLY MADE IN ITALY; PRODUCTION OF THERMOPLASTIC
AND POLYURETHANE COMPONENTS BY INJECTION MACHINES AND FLOW CAROUSELS.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SELLE PER BICICLETTA INTEGRALMENTE REALIZZATE IN ITALIA;
PRODUZIONE DI COMPONENTI IN MATERIALE TERMOPLASTICO E POLIURETANO SU PRESSE AD INIEZIONE E

CAROSELLI PER COLATA.

07.07.2006

19.07.2012

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 05.07.2015

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Dott. Roberto Cavanna
(Managing Director)

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements
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“EEN 100% ITALIAANSE GESCHIEDENIS RIJK AAN ANTIEKE WAARDEN”

2004 2006
VIER REVOLUTIONAIRE OCTROOIEN 
Lange en diepgaande antropometrische 
en ergonomische onderzoeken in 
samenwerking met een medisch team 
van urologen en andrologen hebben geleid 
tot de aanvraag en deponering van vier 
internationale octrooien: het middenkanaal, 
de snavelvormige zadelpunt, het frame en de 
uitsparing aan de achterkant.
Aan de hand van deze octrooien ontstaat 
het model PRO, het eerste in serie 
geproduceerde zadel dat het symbool wordt 
voor een ander en absoluut innovatief 
concept voor fietszadels.

MARTINO BEDANKT
Op 22 juli 2006, 60 jaar na die belangrijke 
dag in 1947 waarop hij zijn activiteit start, 
overlijdt Martino. Eerder hadden zijn zoons 
Francesco en Maurizio het "roer" van de 
firma in handen genomen, maar tot op 
de dag van zijn overlijden was Martino de 
president van de firma en kwam hij elke dag 
naar het kantoor.

PRODUCT DESIGN AWARD
Zodra de Pro op de markt 
komt, ontvangt het zadel deze 
waardevolle onderscheiding van 
het International Forum Design 
Hannover. 

100% MADE IN ITALY
Vandaag de dag is Selle SMP 
wereldleider in de sector ergonomische 
zadels en verkoopt haar zadels in meer 
dan 50 landen.
Meer dan 65 jaar is verstreken, maar nog 
altijd wordt elk zadel in zijn geheel in de 
Veneto, in Italië, vervaardigd. 

HEDEN



DRUKONTLASTINGS-
ZONE
Aangebracht over de hele lengte 
van het zadel, van de achterkant 
tot aan de zadelpunt. Het 
samendrukken van de perineale 
structuren en dus het afknellen 
van de aders en haarvaten en het 
ontstaan van zenuwletsel wordt 
vermeden, ongeacht de positie die 
de wielrenner aanneemt.

STEUNZONE
Is het resultaat van diepgaand 
ergonomisch onderzoek. 
Ondersteunt het gewicht van de 
wielrenner en verdeelt het op 
correcte wijze over het bekken 
(tuberositas ischiadica) en 
de bilspieren. Beschermt het 
stuitbeen tegen kneuzingen 
en stoten veroorzaakt door 
onregelmatig terrein. 

4 vier internationale octrooien  
ontwikkeld in samenwerking met een medisch 
team van urologen en andrologen * bevestigd door 
studies die zijn gepubliceerd in het “Journal of Sexual 
Medicine”.
*G. Breda, MD - E. Lunardon, MD - A. Caruso, MD: Department of Urology, Ziekenhuis 
S. Bastiano, Bassano del Grappa (VI), Italië;
N. Piazza, MD: Department of Urology, Ziekenhuis SS. Giovanni e Paolo, Venetië, Italië;
V.Bernardi, MD: Department of Anaesthesia, Ziekenhuis S. Bastiano, Bassano del 
Grappa (VI), Italië.

“THE CONCEPT:



SMP TOUR 2015 - 5

MIDDENKANAAL
het resultaat van diepgaand biomechanisch onderzoek met 
betrekking tot de zit op het zadel en de bouw van de heupen 
van de mens, is aangebracht over de hele lengte van het zadel 
en loopt van de achterkant naar de zadelpunt. Welke houding 
de wielrenner ook aanneemt, 
het middenkanaal voorkomt de samendrukking van de 
perineale structuren en vermijdt aan de ene kant het gevaar 
voor de afsluiting 
van de (slag)aders en haarvaten (erectiestoornis, anorgasmie 
en problemen met urineren) en aan de andere kant 
het ontstaan van zenuwletsel (waaronder 
tinteling en verstijving).

1

UITSPARING AAN DE 
ACHTERKANT
beschermt het stuitbeen tegen 
kneuzingen en stoten veroorzaakt door 
de onregelmatigheden in het terrein.

3

"SNAVELVORMIGE" ZADELNEUS
speciaal ontwikkeld om de wielrenner 
de mogelijkheid te bieden om geheel 
comfortabel en zonder het afknellen van 
de urigenitale zone ook diep over het stuur 
te kunnen buigen, waarbij het bekken veel 
wordt gekanteld. De exclusieve vorm van de 
zadelpunt biedt bovendien optimale steun 
als op de pedalen wordt gestaan.

2

LENGTE VAN HET ONDERSTEL
het zadel is het deel van de fiets dat ongetwijfeld het meest 
van invloed is op de positie. Het onderstel van de zadels van 
SMP biedt een uitgebreid regelbereik, zodat elke persoon 
de perfecte positie kan vinden als het om het voor-/
achteruit verplaatsen van het zadel gaat, net als op een op 
maat gemaakte fiets.

4

ZIT 
wordt verdeeld over de bilspieren, de tuberositas 
ischiadica en het onderste gedeelte van het 
bekkenbeen.
Geheel naargelang de persoonlijke anatomische 
bouw kan men kiezen uit verschillende 
configuraties van vorm en vulling.

5

DE REVOLUTIE VAN HET ZADEL”
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1

2

34

MEDISCH ONDERZOEK

       PERINEALE ZONE

TINTELINGEN 
te wijten aan de vermindering van de 
bloedsomloop ten gevolge van het lang 
afknellen van de aderen.

CHRONISCHE PIJN
in het geval van 50% tot 91% van de 
onderzochte wielrenners; gebonden 
aan de genito-perineale desensibilisatie 
en daaruitvolgende matige tot ernstige 
erectiestoornis in 13% tot 24% van de 
gevallen. 

LETSEL
Het constante en aanhoudende contact 
tussen het zadel en de perineale zone 
kan verschillende soorten verwondingen 
veroorzaken, waaronder bijvoorbeeld 
eelt, zweervormingen, huidirritaties of 
furuncolose met haarzakontsteking.
De meest typische nodulaire perineale 
verwonding veroorzaakt door het rijden 
op de fiets is “de wielrennersknobbel” 
of “de derde testikel”. Doorgaans heeft 
deze knobbel een elastisch en eeltachtig 
aanzicht van een aantal centimeter lang, 
die bedekt is door huid. Chirurgische 
verwijdering is normaal gesproken de 
primaire therapeutische indicatie.

1

Het rijden op de fiets onderwerpt het menselijk lichaam aan druk (meer dan men zou denken) en kan gevolgen 
veroorzaken waarvan het nuttig is om er meer over te weten. Het medisch onderzoek dat SMP heeft verricht, is 
gebaseerd op tweeënzestig internationale wetenschappelijke publicaties. Hieruit is gebleken dat wielrenners in 
verschillende delen van het lichaam diverse problemen en pathologieën vertonen:

       BLAAS EN NIEREN

HEMATURIE
bestaat uit de aanwezigheid van bloed in 
de urine. Hematurie door inspanning, ook 
van traumatische aard veroorzaakt door 
herhaalde microtrauma's die de nieren en 
de blaas betreffen, wordt in direct verband 
gebracht met de duur van de fysieke 
activiteit. 

       PENIS

PRIAPISME
is te wijten aan een grotere en abnormale 
aanvoer van bloed naar de zwellichamen 
van de penis en bestaat uit een pijnlijke 
en langdurige erectie. Dit probleem 
wordt veroorzaakt door vasculair trauma 
en brengt de vorming van een fistula 
arteriovenosa met zich mee 

       TEELBALLEN

AFWIJKENDE PSA-WAARDEN
een abnormale toename van de PSA-
waarden, waarschijnlijk veroorzaakt door 
de druk van het zadel op het perineale 
vlak en dus ook op de prostaatklier, kan 
resulteren in een toename van het risico 
op prostaatkanker. Wielrenners wiens 
PSA-waarden deze limiet overschrijden, 
dienen over deze mogelijke uitwerking van 
de sportbeoefening worden ingelicht.

2

3

4

ONVRUCHTBAARHEID
de langdurige sportieve activiteit veroorzaakt een verhoging 
van de scrotumtemperatuur waarmee het vormingsproces 
van de spermatozoa beschadigd en de hormonale balans 
van de hypothalamo-hypofyse-testikel-as gewijzigd wordt.

TEELBALTUMOR
een vastgestelde aanzienlijke verhoging van het 
risico op teelbalseminoom onder wielrenners 
(waarschijnlijk verbonden met de herhaalde en frequente 
scrotumtrauma's); andere onderzoekers geven er 
daarentegen de voorkeur aan, wat dezelfde kwestie betreft, 
te onderstrepen hoe de fysieke activiteit een beschermende 
factor vormt met betrekking tot de neoplasieën en hoe dit 
op de een of andere manier een tegenwicht vormt met de 
grotere neoplastische invloed onder de bevolking die de 
wielersport beoefent.

ZAADSTRENGTORSIE
bestaat uit een duidelijke rotatie van de teelbal om diens as; 
kan tijdens het wielrennen verbonden zijn aan een endo-
scrotale beweging van de teelballen tijdens het trappen en 
een duidelijke samentrekking van de musculi cremasteri. 
Dit voorval vereist een dringende chirurgische ingreep.

       VROUWELIJK LICHAAM
In het vrouwelijke lichaam zijn, vanuit een anatomisch 
punt, de neurovasculaire structuren die door het zadel 
gecomprimeerd worden, dezelfde als die in het mannelijke 
lichaam. Ook bij de vrouwen is dus sprake van functionele 
stoornissen en afwijkingen verbonden met het beoefenen 
van de wielersport. De voornaamste en meest frequente 
zijn anorgasmie, zweervormingen en lymfoedemen van de 
schaamlippen, moeilijkheden bij de urinelozing, chronische 
perineale pijn, hematurie.

5
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VAN PROFESSIONELE EN AMATEURWIELRENNERS 

en FIETSLIEFHEBBERS, MANNEN en VROUWEN

hebben problemen in de bloedsomloop! 70% 
Development of a New Geometric Bicycle 
Saddle for the Maintenance of Genital –
Perineal Vascular Perfusion
The Journal of Sexual Medicine,
juli 2005

G. Breda, MD - N. Piazza, MD - A.Caruso, MD: Department 
of Urology, Ziekenhuis S. Bastiano, Bassano del Grappa (VI), 
Italië;
V. Bernardi, MD: Department of Urology, Ziekenhuis SS. 
Giovanni e Paolo, Venetië, Italië;
E. Lunardon, MD: Department of Anaesthesia, Ziekenhuis S. 
Bastiano, Bassano del Grappa (VI), Italië.

+83%

GEBRUIKTE METHODE
Meting van de druk op de ingewanden door de transcutane druk van 
zuurstof in de penis (PtcO2 in mm/Hg) op een zadel van Selle SMP en 
op een ander zadel dat veel door beroepswielrenners wordt gebruikt. 

CONCLUSIES
Door de samendrukking van het perineale vlak worden de neuro-
vasculaire structuren geplet, met mogelijke nadelen voor de fysiologie 
van de erectiefunctie.
De geometrie van het fietszadel heeft een directe en beslissende 
invloed op de compressieverlaging en is daarom een fundamentele 
parameter die op het moment van de keuze moet worden overwogen en 
beoordeeld.

DE RESULTATEN VAN DE TESTS VAN SMP
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RESULTATEN 
De behaalde resultaten tonen aan dat de 
Selle SMP een betere doorbloeding van 
de penis garanderen. Dit is vandaag de 
dag de beste oplossing die de markt biedt 
voor maximale prestaties zonder dat de 
gezondheid daar aan leidt.

0

12

24

36

48

60

49,3 50,6 52,1

25,3

32,6
28,5

Selle
SMP

Zadel
traditioneel

OPTIMAAL

HEEL SLECHT



8 - SMP TOUR 2015

Alle zadels uit het assortiment TOUR zijn vervaardigd aan de hand van een innovatief 
productieproces dat is ontwikkeld in de laboratoria van SMP. Dit proces voorziet de applicatie van 
de bekleding en het vulmateriaal, zonder dat daar mechanische middelen of kleefmiddel voor 
wordt gebruikt.
Dit alles resulteert in beter comfort dankzij het zachtere en egalere oppervlak en een langere duur 
van het product.

SMPVACUUMTECH

GELPADDING
De zadels met een zelfmodellerend element van gel zijn speciaal ontwikkeld 
en passen zich aan de specifieke anatomie van de gebruiker aan. De zadels 
bieden extra comfort en een uniek welzijn.
Drukverdelingtests hebben aangetoond dat dankzij het element van gel 
de specifieke druk op anatomische contactpunten tot 30% afneemt en de 
typische hoge graad van perineale perfusie van het assortiment van zadels 
van SMP waarborgt.

EEN UNIEKE TECHNOLOGIE 
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HET ZADEL KIEZEN

KEUZE VAN HET MODEL 
afhankelijk van de specificaties 
die zijn beschreven op de 
volgende pagina's van de 
catalogus

3
geel

rood

blauw

zwart

groen

wit

bruin MB

 KLEURVA-
RIANT

De producten met gelvulling zijn verkrijgbaar in de versies wit en zwart

4
groen IT

Type gebruik Broekmaat Junior S M L XL XXL

E-BIKE E-BIKEMEDIUM

E-BIKEMEDIUM

CITY/TOURING MARTINTOURING

MARTINFITNESS

TREKKING TRKMAN

TRKMANGEL

TRKLADY

TRKLADYGEL

RACE/MTB EXTRA

EXTRA GEL

HYBRID

HYBRID GEL

HELL

X-RAY

EXTREMEMEDIUM

EXTREMELARGE

JUNIOR HELLJUNIOR

• • •
• • •• • •

• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • ••

1 2
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E-BIKE
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Gewicht: 600 g 
Afmetingen: 255 x 218 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - kleur zwart
Frame: staalTe
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E-BIKEMEDIUM

De afmetingen en de vorm van de vulling zijn 
ontwikkeld aan de hand van de typische hou-
ding die op de elektrische fiets wordt aangeno-
men, zodat trapbewegingen zacht en comforta-
bel worden begeleid.

Gewicht: 630 g 
Afmetingen: 256 x 263 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding:  SVT - kleur zwart
Frame: staalTe
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E-BIKELARGE

De afmetingen en nog royalere vulling ten 
opzichte van het model E-BIKE MEDIUM zijn 
ideaal voor zwaardere wielrenners en voor 
iedereen die af en toe op de elektrische fiets 
gaat zitten.
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CITY/TOURING
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Gewicht: 600 g 
Afmetingen: 255 x 218 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: staalTe
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MARTINTOURING

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

De afmetingen XL extra large bieden iedereen de moge-
lijkheid om de zachtheid en het comfort van het zadel, 
dat sinds het op de markt is gebracht bekend staat als 
de Rolls Royce onder de zadels, te waarderen.

Gewicht: 630 g 
Afmetingen: 256 x 263 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: staalTe
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MARTINFITNESS

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

De afmetingen XXL extra extra large zijn speciaal 
ontwikkeld voor de fitness, maar kunnen ook worden 
gebruikt door iedereen die op zoek is naar een optimaal 
comfortabele zit. 
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TREKKING
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Gewicht: 395 g 
Afmetingen: 280 x 160 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: staal
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TRKMAN

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Ontwikkeld voor dagelijks gebruik in de stad, 
is dankzij een comfortabele vulling ook geschikt 
voor recreatief en sportief gebruik.

Gewicht: 485 g 
Afmetingen: 280 x 160 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan + gel
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - Zwart of Wit
Frame: staal
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TRKMAN

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

De topkeuze voor trekking of city/touring fietsen.
Zeer aangename vulling met het extra comfort van het 
zelfmodellerende element van gel dat het zadel voor elk 
tracé geschikt maakt.
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Gewicht: 500 g 
Afmetingen: 272 x 177 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan + gel
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - Zwart of Wit
Frame: staal
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TRKLADY

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Biedt alle fietsende vrouwen de mogelijkheid om 
dankzij de dikkere vulling op cruciale punten en 
het gelelement optimaal en op elk tracé van een 
dagelijks gebruik van de fiets te genieten.

Gewicht: 400 g 
Afmetingen: 272 x 177 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: staal
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TRKLADY

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Biedt alle fietsende vrouwen de mogelijkheid 
om dankzij de dikkere vulling op cruciale punten 
optimaal van een dagelijks gebruik van de fiets te 
genieten. 
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RACE/MTB
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Gewicht: 395 g 
Afmetingen: 275 x 140 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Nylon 12 aangesterkt met carbonfiber
Bekleding:  SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: staal

Gewicht: 455 gr
Afmetingen: 275 x 140
Vulmateriaal: zacht polyurethaan + gel
Onderstel: Nylon 12 aangesterkt met carbonfiber
Bekleding: SVT Wit of zwart
Frame: staal
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EXTRA

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

EXTRA maakt gebruik van het onderstel van de 
versies van het assortiment PRO. Dit zadel is 
de ideale keuze voor iedereen die kennis maakt 
met de wielrenwereld.

Het zadel maakt gebruik van het onderstel van de versies 
van het assortiment PRO. Dit zadel is de ideale keuze voor 
iedereen die kennis maakt met de wielrenwereld. Dankzij 
het zelfmodellerende vulmateriaal van gel past Extra Gel 
zich perfect aan het gebruik op ieder tracé aan.

EXTRA
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Gewicht: 360 gr
Afmetingen: 275 x 140
Vulmateriaal: zacht polyurethaan + gel
Onderstel: Nylon 12 aangesterkt met carbonfiber
Bekleding: SVT Wit of zwart
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304
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Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
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Spinning
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Single Speed
Freeride/Dirt

Heeft de vorm, de bekleding en de vulling van EXTRA Gel 
en is voorzien van een frame van een buis van roestvrij 
staal AISI 304, een materiaal met een grotere weerstand 
en meer trillingen en stoten absorptievermogen.
HYBRID Gel is geschikt voor een intensief gebruik op de 
weg en de mtb.

Gewicht: 300 g 
Afmetingen: 275 x 140 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Nylon 12 aangesterkt met carbonfiber
Bekleding: SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304
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HYBRID

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Heeft dezelfde vorm en bekleding van EXTRA, maar maakt 
voor een comfortabeler gebruik op de weg en de mtb 
gebruik van het comfortabelste en sterkste frame van een 
buis van roestvrij staal AISI 304.

HYBRID
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HELL

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
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m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Gewicht: 280 gr
Afmetingen: 280 x 144
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Nylon 12 aangesterkt met carbonfiber
Bekleding: SVT Wit of zwart
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304Te
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HELL is ontwikkeld aan de hand van de ervaring van het 
assortiment PRO 
en heeft technische eigenschappen die het de uitstekende 
en veilige keuze maken voor iedereen die kennis maakt met 
intensief wielrennen, zowel voor gebruik op de weg als op de 
mtb.

Gewicht: 300 g 
Afmetingen: 275 x 140 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Nylon 12 aangesterkt met carbonfiber
Bekleding: SVT - wit of geel
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304
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X-RAY

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
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Spinning
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Single Speed
Freeride/Dirt

Dankzij de geringe afmeting maakt het zadel de typische 
Freeride/Dirt evoluties of sprongen met de mtb mogelijk.
Dit zadel kan ook in de meest extreme vorm van gebruik 
worden mishandeld dankzij het comfortabele en sterke 
buisframe van roestvrij staal AISI 304. 
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Gewicht: 395 g 
Afmetingen: 280 x 160 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - kleur zwart
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304
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EXTREMEMEDIUM

Dankzij de royale vulling is dit zadel ideaal voor 
Freeride/Dirt of mtb. Dit zadel kan ook in de meest 
extreme vorm van gebruik worden mishandeld 
dankzij het comfortabele en sterke buisframe van 
roestvrij staal AISI 304.

Gewicht: 400 g 
Afmetingen: 272 x 177 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Onderstel: Polypropyleen copolymeer
Bekleding: SVT - kleur zwart
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304
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EXTREMELARGE

Het zadel is korter en breder ten opzichte van de versie 
MEDIUM die er de ideale eigenschappen voor Freeride/
Dirt of mtb gebruik van kopieert: een buisframe van roest-
vrij staal AISI 304 en een royale vulling.

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
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Single Speed
Freeride/Dirt

Trekking
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Single Speed
Freeride/Dirt
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Gewicht: 225 g 
Afmetingen: 234 x 130 mm
Vulmateriaal: zacht polyurethaan
Zadelvlak: elastomeer-nylon 6
Bekleding: SVT - verkrijgbaar in 8 kleuren
Frame: buis van roestvrij staal AISI 304
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HELLJUNIOR

Trekking
City Touring
MTB

Op de weg
Hom

e Trainer
Spinning
Com

m
uter

Single Speed
Freeride/Dirt

Met HELL JUNIOR kunnen ook jonge wielrenners 
genieten van de eigenschappen en het typische comfort 
van de zadels van SMP.

JUNIOR
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DESIGNED
ON YOUR
BODY

0% 20% 80% 100%
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We ontwikkelen ze in Italië,
we maken ze alleen in Italië, 
we verkopen ze over de hele wereld
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Selle SMP sas - Via Einstein, 5 - 35020 Casalserugo (PD) - Italy
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