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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.

1947

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.

1981-2000

2004
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.

2006

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

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.

“EEN 100% ITALIAANSE GES CHIEDENIS RIJK AAN ANTIEKE WAARDEN”
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100% MADE IN ITALY
Vandaag de dag is Selle SMP wereldleider op het gebied van ergonomische zadels en verkoopt 
haar zadels in meer dan 50 landen.
Bijna 70 jaar is verstreken, maar nog altijd wordt elk zadel in zijn geheel in de Veneto, in Italië, 
vervaardigd.
Gezien het respect voor de gebruiker acht Selle SMP het nodig om de inhoud van de 
verklaring  “100 % Made in Italy” uit te leggen: 
•  Selle SMP heeft één maatschappelijke zetel in Casalserugo (PD) waar tevens de 

administratie en de productie zijn gehuisvest. Hier worden verschillende (begin-, tussen- 
en eind-)bewerkingen, de controle en de verpakking van elk vervaardigd zadel verricht.

•  De grondstoffen en halfproducten die voor de productie worden gebruikt, zijn uitsluitend 
afkomstig van productievestigingen binnen Italië.

•  De uitwendige bewerkingen worden uitsluitend verricht door ambachtslieden die in de 
Veneto zijn gevestigd.

•  De materialen en producten die voor de verpakking worden gebruikt, zijn uitsluitend 
afkomstig van productievestigingen binnen Italië.

•  De uitrustingen en machines zijn uitsluitend afkomstig van Italiaanse verkopers
•  De vrachtbrieven geven aan dat alle goederen en de bewerkingen uitsluitend afkomstig 

zijn van laboratoria en vestigingen binnen Italië.
•  Franco en Maurizio Schiavon van Selle SMP brengen persoonlijk een bezoek aan 

de leveranciers, zodat ze zelf kunnen vaststellen dat de goederen en bewerkingen 
daadwerkelijk Italiaans zijn.

•  De contracten die met leveranciers zijn afgesloten voorzien dat de geleverde goederen en 
bewerkingen uitsluitend Italiaans zijn en in Italiaanse vestigingen zijn verricht.

HEDEN

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”

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EA:22

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 POLYURETHANE
FOAM COMPONENTS BY FLOW CAROUSELS.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SELLE PER BICICLETTA INTEGRALMENTE REALIZZATE IN ITALIA;
PRODUZIONE DI COMPONENTI IN  POLIURETANO ESPANSO SU  CAROSELLI PER COLATA.

07.07.2006

03.07.2015

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.
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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
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First Issue
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RINA Services S.p.A.
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Ing. Michele Francioni

(Chief Executive Officer)
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Quality Manual for details
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ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

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

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
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“EEN 100% ITALIAANSE GES CHIEDENIS RIJK AAN ANTIEKE WAARDEN”

Franco en Maurizio Schiavon
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“THE CONCEPT:

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.
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DE REVOLUTIE VAN HET ZADEL”

MIDDENKANAAL
het resultaat van diepgaand biomechanisch onderzoek met 
betrekking tot de zit op het zadel en de bouw van het bekken van 
de mens, is aangebracht over de hele lengte van het zadel en loopt 
van de achterkant naar de zadelpunt. Voorkomt het samendrukken 
van de perineale structuren, ongeacht de positie van de triatleet. 
Bevordert een optimale ventilatie van de geslachtsdelen en de 
afvoer van water.

1

SCHILD ACHTER
de dragende structuur van het 
karakteristieke logo van Selle SMP, 
met het reflecterende eigenschap, 
biedt een optimale steun voor de fiets 
op de fietsdragers in de wisselzone als 
de triatleet voor de positie achter in 
plaats van voor de positie voor kiest.

3

“SNAVELVORMIGE” 
ZADELNEUS
de exclusieve en geoctrooieerde 
“snavelvormige” zadelneus 
voorkomt dat de urogenitale zone 
wordt geplet, ook in de typische 
houding
waarin de triatleet ver over het stuur 
is gebogen. Biedt een optimale steun 
voor de fiets op de fietsdragers in de 
wisselzone.

2

LENGTE VAN HET ONDERSTEL
maakt de meeste regelingen van de markt 
mogelijk en biedt elke persoon de mogelijkheid 
om de perfecte positie te vinden terwijl de triatleet 
ver over het typische triatlonstuur is gebogen.

4

ZIT 
biedt optimaal comfort ook in de typische houding waarin 
de triatleet ver naar voren op het zadel schuift. Ook de 
modellen T zijn voorzien van de karakteristieke vorm van 
de uitsparing achter van SMP, ook al valt dit minder op 
wegens de nieuwe vulling, zodat tijdens het fietsen de 
nodige steun wordt geboden. 
Vier specifieke modellen afhankelijk van het gewenste 
type vulling en de broekmaat.

5
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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 

            TEELBALLENa

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

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.

Na 3 minuten Na 10 minuten Na 15 minuten
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HET ZADEL KIEZEN
1. SELECTEER DE MODELLEN DIE VOOR UW BROEKMAAT 
 GESCHIKT ZIJN
Aan de hand van statistisch antropometrisch onderzoek heeft SELLE SMP aangetoond dat er verschillende “klassen” van bekkenbreedte - 
BROEKMATEN - bestaan, waarbinnen volgens de statistiek in 75% van de gevallen de morfologische variatie van de verschillende structuren 
weinig wijzigt, waarbij natuurlijk moet worden opgelet, ook op eventuele uitzonderingen.

Met verwijzing naar de onderstaande tabel raden we u aan om eerste de modellen te beoordelen die het beste bij uw 
BROEKMAAT passen: zeer waarschijnlijk zal een van deze modellen voor uw lichaamsbouw geschikt zijn.
Elk zadelmodel is aan verschillende broekmaten aangepast (bijvoorbeeld T1 wordt aanbevolen voor fietsers die de maten 
L, XL of XXL dragen).

Om met zekerheid het model te vinden dat het beste bij u past, dient u echter de onderstaande testfase te verrichten.

Alle SMP4BIKE Triathlon modellen zijn absoluut UNISEKS.

Als aanvullende, maar niet voor de normale procedure vereiste informatie kunt u in de laatste kolom rechts van de tabel 
de breedte (in mm) van elk model vinden, zodat de technici ook de exacte afmeting te weten kunnen komen. Breedte

zadel

Categorie Model XS S M L XL XXL Breedte
zadel (mm)

DIKKE VULLING T1 164

T2 156

T3 133

T4 135

T5 141

•
• • •

•• ••• •• •• •• • • •
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TDe unieke lichaamsbouw van elke persoon en de persoonlijke voorkeur zorgen ervoor dat enkel de sensaties die de fietser voelt bij aanraking 
met het zadel de juiste indicatie is voor het model dat het beste bij diens kenmerken en voorkeur past.

Om fietsers de mogelijkheid te bieden om de zadels van SMP Selle hebben we het SMP4TEST-programma ontwikkeld, aangezien bij het kiezen 
van een zadel geen enkele meting op papier een testrit kan vervangen.

De testmodellen kunnen worden herkend dankzij het roodgele opschrift SMP4TEST. Ze zijn niet voor de verkoop bestemd:

Bij elke erkende SMP4TEST-verkoper treft u gekwalificeerd personeel dat u naargelang uw lichamelijke kenmerken en persoonlijke voorkeur 
zal helpen bij het bepalen van de modellen die tijdens de testfase zullen worden gebruikt.

U kunt het gewenste model testen door het direct op uw fiets te laten monteren. U kunt het zadel net zolang gebruiken als u nodig heeft om 
vast te stellen of dat model daadwerkelijk voor u geschikt is.

2. RIJTEST
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1 Specifiek voor de triatleet ontwikkeld assortiment zadels, garanderen maximaal comfort ondanks dat de 
fietsbroek niet gevuld is.

2 de kortere en goed gevulde zadelpunt maakt het vooruit schuiven van de atleet op het zadel mogelijk.

3 De exclusieve en geoctrooieerde “snavelvormige” zadelneus voorkomt dat de urogenitale zone wordt geplet, ook 
in de typische houding waarin de triatleet ver over het stuur is gebogen.

4 De exclusieve en geoctrooieerde “snavelvormige” maakt het verder mogelijk dat de fiets veilig en stevig op alle 
fietsdragers in de wisselzone kan worden geplaatst.

5 Het langere onderstel maakt de meeste regelingen van de markt mogelijk en biedt elke persoon de mogelijkheid 
om de perfecte positie te vinden terwijl ver de triatleet ver over het typische triatlonstuur is gebogen.

6 De structuur van het karakteristieke logo van Selle SMP aan de achterkant, met het reflecterende eigenschap, 
biedt een optimale steun voor de fiets op de fietsdragers in de wisselzone als de triatleet voor de positie achter in 
plaats van voor de positie voor kiest.

7 Vijf specifieke modellen naar aanleiding van de lichaamsbouw en de persoonlijke voorkeur.

T R I

DESIGNED
ON YOUR
BODY

0% 20% 80% 100%
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100% HANDMADEforTRIATHLON

witzwart
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T5

Gewicht standaardversie: 319 g
Gewicht versie CRB: 269 g
Afmetingen: 251 x 141 mm
Onderstel: nylon 12 versterkt met carbonfiber
Bekleding: zwart leer of microfiber
Standaardframe: buis van roestvrij staal AISI 304 ø7,1mm
Frame versie CRB: eenrichtings van koolstofvezel 7,1x9,6 mm
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Broekmaat: M – L - XL
Personen met middelmatig brede 
tot brede heupen
Dikke vulling
Verkrijgbaar in de verse CRB
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New
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T1

Gewicht standaardversie: 375 g
Gewicht versie CRB: 320 g
Afmetingen: 257 x 164 mm
Onderstel: nylon 12 versterkt met carbonfiber
Bekleding: zwart leer of microfiber 
Standaardframe: buis van roestvrij staal AISI 304 ø7,1mm
Frame versie CRB: eenrichtings van koolstofvezel 7,1x9,6 mm
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Broekmaat: L - XL - XXL
Personen met een breed bekken
Dikke vulling
Verkrijgbaar in de verse CRB
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T2

Gewicht standaardversie: 375 g
Gewicht versie CRB: 320 g
Afmetingen: 260 x 156 mm
Onderstel: nylon 12 versterkt met carbonfiber
Bekleding: zwart leer of microfiber
Standaardframe: buis van roestvrij staal AISI 304 ø7,1mm
Frame versie CRB: eenrichtings van koolstofvezel 7,1x9,6 mm
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s Broekmaat: M - L - XL
Personen met middelmatig brede 
tot brede heupen
Dikke vulling
Verkrijgbaar in de verse CRB
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Gewicht standaardversie: 290 g
Gewicht versie CRB: 235 g
Afmetingen: 246 x 133 mm
Onderstel: nylon 12 versterkt met carbonfiber
Bekleding: zwart leer of microfiber
Standaardframe: buis van roestvrij staal AISI 304 ø7,1mm
Frame versie CRB: eenrichtings van koolstofvezel 7,1x9,6 mm
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Broekmaat:  XS – S – M – L
Personen met middelmatig bre-
de heupen
Dikke vulling
Verkrijgbaar in de verse CRB

In
di
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tie

s
T3

Gewicht standaardversie:  295 g
Gewicht versie CRB: 240 g
Afmetingen:246 x 135 mm
Onderstel: nylon 12 versterkt met carbonfiber
Bekleding: zwart leer of microfiber
Standaardframe: buis van roestvrij staal AISI 304 ø7,1mm
Frame versie CRB: eenrichtings van koolstofvezel 7,1x9,6 mm
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Broekmaat:S – M – L – XL
Personen met middelmatig brede 
heupen
Dikke vulling
Verkrijgbaar in de verse CRB
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sellesmp.com

Selle SMP sas - Via Einstein, 5 - 35020 Casalserugo (PD) - Italy
Tel. +39 049 643966 - Fax +39 049 8740106 - info@sellesmp.com
ISO 9001:2008 certified

We ontwikkelen ze in Italië,
we maken ze alleen in Italië, 
we verkopen ze over de hele wereld


