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CARQON - de nieuwe stoere e-bakfiets kiest voor een Envirofloor custom made
rubbermat van Fiberplast Group
Fietsenmaker Accell Group (fabrikant van een aantal bekende fietsmerken,
waaronder Batavus, Haibike, Ghost, Lapierre, Koga, Raleigh, Sparta en
bakfietsenmerken Babboe en Carqon) lanceerde in juni 2020 een nieuw
merk voor elektrische bakfietsen: Carqon. Deze e-bakfiets speelt in op de
snelgroeiende transportbehoefte in voornamelijk de stad. De bakfiets biedt
de kwaliteit, veiligheid en het comfort om onderweg zoveel mogelijk samen
te genieten. We gingen in gesprek met Stéphanie Hoekstra van Carqon over
deze nieuwe e-bakfiets.
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STÉPHANIE: “De bakfiets is al een
langere tijd bekend vanuit ons zuster
bedrijf Babboe. We merkten dat er
voornamelijk in de stad een switch
gaande was: er werd steeds meer
gezocht naar duurzaam vervoer, maar
er waren twijfels of hiervoor een bakfiets werd aangeschaft. Het imago
van de bakfiets is toch wel een beetje
het boekenconcept geweest, waarbij
we wel merken dat de afgelopen tien
jaar een ommekeer gaande is en dat
het helemaal niet meer is dat je met
die zware niet-elektrische bakfiets
de heuvel op moet. Maar dat deze
nu elektrisch is ondersteund en qua
vormgeving en specificaties zo is
uitgedacht dat het in alle gemakken
voorziet.
Wij zagen mogelijkheden voor ouders
die zich normaal gesproken niet op
een bakfiets zien fietsen, maar nu
met deze bakfiets het gevoel krijgen
dat ze niet alleen een bakfiets hebben
voor de kinderen, maar dat het een
bakfiets is voor henzelf waarmee
ze ook kinderen kunnen vervoeren.
Een stijlvolle bakfiets waarbij goed
is nagedacht over alle specificaties,
de kleurstelling, veiligheid, design
en functionaliteit.”

DE FIETSENMARKT GROEIDE AL
JAREN GESTAAG, MAAR IS DE
VRAAG NAAR BAKFIETSEN DOOR
CORONA NOG MEER GESTEGEN?
“Juist in coronatijd werd de bakfiets
erg populair. De kinderen waren thuis
en je wilde meer buitenshuis gaan
ondernemen. Dan zoek je iets wat
kinderen leuk vinden. In de bakfiets
kun je gezellig samen met je broertje
en je zusje naar de omgeving kijken,
waardoor je op een leuke manier naar
bijvoorbeeld het strand of naar de
stad gaat,” geeft Stéphanie aan.
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CARQON IS EEN MERK DAT KRACHT
UITSTRAALT MET DE Q VAN QUALITY
IN HET MIDDEN. WANT CARQON
BESTEEDT VEEL AANDACHT AAN
KWALITEIT EN VEILIGHEID. HOE
KOMT DIT NAAR VOREN?
“Het allerbelangrijkste goed (je
kinderen) wordt vervoerd en dan
moeten wij bij alle onderdelen
van de bakfiets zeker weten: is dit
kindvriendelijk? Daarvoor bestaan ook
richtlijnen waaraan je moet voldoen,
zoals testen voor elektronica, frames,
gordels, de bak etc. Alle onderdelen
die we samenvoegen moeten aan een
specifieke norm voldoen.
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De rubbermat die Fiberplast heeft
geleverd, voldoet aan de REACHverordening. Deze verordening heeft
betrekking op schadelijke stoffen in
producten. Ook worden er PAK-testen
uitgevoerd om zeker te weten dat
er geen gezondheidsrisico’s bestaan.
Daarnaast moet de mat ook UV- en
weersbestendig zijn. Zo zijn er vele
richtlijnen waaraan je moet voldoen,
zodat het product veilig is, maar ook
voor een langere tijd mee kan,” zegt
Stéphanie.

Daarnaast kijken we ook naar de duur
zaamheid van het product. Fiberplast
reageerde snel op onze aanvraag en er
werd oplossingsgericht meegedacht.
Wij kenden Fiberplast al via ons
zusterbedrijf Babboe. Nadat wij een
maatwerk sample hadden ontvangen,
waren wij overtuigd van de kwaliteit
en duurzaamheid van deze mat. Ook
de snelle levertijd speelde een rol.
Al deze punten gaven de doorslag
om voor Fiberplast te kiezen,” geeft
Stéphanie aan.

WAAROM HEBBEN JULLIE SPECIFIEK
VOOR DE RUBBERMAT VAN
FIBERPLAST GEKOZEN?
“In het geval van de rubbermat
wordt eerst gekeken welke
preferred suppliers binnen de Accell
Group in deze behoefte kunnen
voorzien. Daarna worden diverse
offertes opgevraagd. Waarbij de
bereidwilligheid van de leverancier
erg meeweegt in de uiteindelijke
keuze. Worden de uitdagingen
begrepen en wordt er samen gezocht
naar de beste oplossing? Wordt er
meegedacht in de eisen rondom
kindvriendelijkheid, UV-bestendigheid
en dergelijke?
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KUN JE NOG IETS VERTELLEN
OVER DE ONTWIKKELINGEN
DIE JULLIE NOG ZIEN VOOR DE
(NABIJE) TOEKOMST?
Ook kijken we naar mogelijkheden
die er zijn rondom duurzaamheid. We
vinden het bijvoorbeeld belangrijk
om zoveel mogelijk producten dicht
bij huis in te kopen. Onze bakfietsen
worden geproduceerd en gemonteerd
in Nederland. Duurzaamheid is binnen
de Accell Group een hele belangrijke
doelstelling. Hierbij wordt verder
gedacht dan alleen het product. We
willen een herkenbare bijdrage leveren
aan de verduurzaming van mobiliteit,
het bevorderen van gezondheid en
de veiligheid van mensen, ” besluit
Stéphanie.

MEER WETEN?

Wilt u meer informatie over
onze biobased en circulaire
materialen, technische details
of specificaties? Of heeft u een
andere vraag?
Neem dan contact met ons op
via www.fiberplast.nl

