
En Brooks læder-sadel er 
et naturprodukt. 

Hvis du behandler sadlen godt, 
vil den holde i mange år.

Til lykke med din nye 
Brooks sadel.

John Boultbee Brooks handlede med lædervarer i Birmingham 
i ti år, inden han begyndte at fremstille cykelsadler. 
Men i 1878 døde den hest, han plejede at pendle til arbejde på. 

I stedet for en ny hest købte Brooks en cykel. Da han fandt ud 
af, hvor dårligt man sidder på en træsadel, begyndte han at 
designe cykelsadler i læder.  
Brooks designede sine cykelsadler i 1880’erne og 1890’erne. 
Nogle modeller er stort set uændrede i dag.

 
Brooks’ lædersadler er kun fremstillet af læder og metal. 

Læderet skal være mindst 5 mm tykt. 

Kun læder fra ryggen af en ko er 
tykt nok til en Brooks sadel.

En ko giver læder nok til ti sadler. 

Læderet på en Brooks sadel bliver 
formet ved stuetemperatur.

Brooks England



Hold sadlen tør

Når man ser en Brooks sadel fra siden, skal oversiden være lige. 
Hvis læderet begynder at krumme nedad på midten, er det tid 
til at stramme sadlen. 

Læder er et naturprodukt. Din nye Brooks sadel skal 
holdes ved lige som et par gode sko eller støvler. 

Vi anbefaler at bruge Brooks Proofide læderfedt til din 
nye sadel. Andre typer læderfedt kan smitte af eller gøre 
læderet for blødt. 

Du kan også bruge fedt på sadlens underside. Det 
behøver du kun at gøre, hvis læderet bliver vådt nedefra. 
Undersiden skal ikke efterpoleres.

For meget læderfedt kan gøre læderet så blødt, at 
det begynder at give efter for din vægt. 

En Brooks sadel former sig efter din krop. 
Jo mere du cykler, jo hurtigere bliver sadlen til 
din særlige cykelsadel.  

Regn og fugt er ikke godt for læder. En Brooks lædersadel 
kan godt tåle at blive våd en gang imellem. I det lange løb er 
vand ikke god læderpleje. 

Hvis din Brooks sadel bliver våd, så lad den tørre langsomt. 
Lyntørring skader sadlen. 

Når læderet er tørret helt igennem, kan du polere sadlen 
med Brooks Proofide læderfedt. 

Vi anbefaler, at du parkerer din cykel et tørt sted, 
eller at du bruger et sadelovertræk. 

Vi anbefaler at tjekke sadlens spænding ca. hvert halve år.  

Tilkøring

Pleje

Massér en lille portion Proofide ind i sadlens overside. 
Lad fedtet trænge ind i læderet, indtil det føles tørt. 
Polér med en blød klud. 
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Spænd bolten forrest på sadlen - brug den nøgle, der følger 
med sadlen. 
Drej nøglen en kvart omgang ad gangen. 
Drej højst en hel omgang, når du strammer sadlen. 
Stram aldrig en våd sadel.
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Spænding


