
Fietsbanden brochure
Goed-Beter-Best





Wij leveren banden voor de racefiets, mountainbike, E-bike en 
gewone stadsfiets. Daarnaast hebben we motor-, bromfiets- en 
scooterbanden in ons assortiment. Kortom, banden voor vele 
mobiliteitsoplossingen.

Continental
Met Continental als belangrijkste merk, kiest 2Move 2Wheel  
bewust voor kwaliteit. Veel van de Continental banden worden 
nog altijd in Duitsland met de hand gemaakt. Ze staan garant 
voor veel veilige kilometers.

Historie
Continental heeft een rijke historie. In 1871 was het de 
Hannoverse bankier Moritz Magnus die samen met negen 
andere investeerders de Continental-Caoutchouc- und Gutta-
Percha Compagnie oprichtten. De naam is afgeleid van de 
plantensappen rubber en guttapercha, die tot op de dag van 
vandaag de belangrijkste natuurlijke grondstoffen vormen voor 
de productie van de banden.

Luchtbanden
De rubberspecialisten en bandenmakers van Continental 
investeerden van meet af aan veel tijd en geld in onderzoek en 
productontwikkeling. Naast verschillende zachte rubber-
producten, met rubber gecoate stoffen en massieve banden 
voor koetsen en fietsen, werden in 1891 de Continental 
Pneumatics geïntroduceerd. Het waren de eerste in Duitsland 
gemaakte luchtbanden voor fietsen.

Logo
Het steigerende paard, het Continental-symbool voor energie en 
dynamiek, dateert uit 1876. Het beeldmerk verwijst naar een 
patentaanvraag voor een rubberen buffer tussen de hoef en  
het hoefijzer van een paard, waarmee verwondingen door  
schokken en vuil in de beslagen hoef werden voorkomen.  
Het logo werd in 1882 officieel als handelsmerk geregistreerd.

2Move 2Wheel 
De passie waarmee Continental producten ontwikkelt en  
verbetert, sluit naadloos aan bij de gedrevenheid van 2Move 
2Wheel. Wij hebben maar één ambitie: het inspireren, enthou-
siasmeren en activeren van de markt. Met onze jarenlange  
ervaring binnen de Benelux weten wij als geen ander de bood-
schap van leveranciers over te brengen naar de markt. Met ons 
team werken wij elke dag keihard om er samen met u voor onze 
eindgebruikers te zijn.

E-mobility
Onze mobiliteitsbehoefte verandert in een razend tempo en fa-
brikanten moeten in dit tempo mee om oplossingen bij deze be-
hoeften te ontwikkelen. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met grenzen van het wegennet en milieuvraagstukken. Als ge-
volg hiervan ontstaan er diverse geëlektrificeerde vervoersop-
lossingen. Dit zorgt ervoor dat de bandenindustrie onder druk 
staat om de juiste oplossingen te ontwikkelen. Continental ont-
wikkelt special banden met een verhoogd draagvlak, koppel en 
acceleratie om de belasting van deze geëlektrificeerde vervoers-
oplossingen te kunnen weerstaan.

2Move 2Wheel



Goed-Beter-Best

EENVOUDIG
 KIEZEN!

Elke band uit het assortiment van Continental combineert 
eigenschappen als grip, levensduur en betrouwbaar heid voor de 
verschillende type fietsers. Het Goed-Beter-Best principe van 
2Move 2Wheel  in de segmenten City, Race en MTB helpt u om 
samen met uw klant tot een goede bandenkeuze te komen. Om 
het u gemakkelijk te maken, hebben we voor elk segment 
profielen voor u samengesteld.

Goed-Beter-Best van 2Move 2Wheel
Fietsbanden zijn er in allerlei soorten en maten. U herkent het 
vast dat het bandenrek al snel vol hangt met verschillende type 
banden voor de stadsfiets, racefiets, gravelbike of mountainbike. 
Met het Goed-Beter-Best principe van 2Move 2Wheel  heeft u 
voor elke klant een passende Continental-band binnen 
handbereik. Het complete assortiment van Continental biedt 
natuurlijk keuze in de volle breedte. Wilt u echter drie type 
banden waarmee u altijd een passende oplossing hebt voor uw 
klant, dan kiest u voor elk segment de drie Goed-Beter-Best 
banden.
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NONSTOP
MOBILITY

City

In ons land is de fiets misschien wel het meest geliefde vervoermiddel. Waar de een af en toe de 
fiets gebruikt voor de boodschappen, pakt de ander elke dag de fiets voor het werk. Waar de één 

bijna altijd fietst op straatklinkers, zoeft de ander dagelijks over asfalt. Bij elk type gebruik hoort 
een andere band. Het Goed-Beter-Best assortiment in het City-segment helpt u om samen met uw 

klant een goede keus te maken. Zo heeft u voor elk type fietser de best passende band.
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Goed
RIDE Tour
• Robuuste rubberen breakerlaag.
• Beschikbaar in vele maten en kleuren.
• Geschikt voor E-bikes.

Best
CONTACT Plus
• De beste lekbescherming.
• Geschikt voor E-bikes en speed pedelecs.
•  Lage rolweerstand door slimme opbouw van  

de 2 breaker lagen. 
•  Samen met de Hermetic Plus binnenband  

de beste combinatie.

Beter
CONTACT Urban
• Moderne look.
• Nieuwe, betere lekbescherming. 
• Geschikt voor E-bikes en speed pedelecs.
•  PureGrip compound voor de optimale combinatie  

tussen grip en levensduur.



De nieuwste generatie elektrische fietsen stelt andere eisen aan een fietsband. Bij Continental zijn 
ze zich daarvan bewust en hebben ze daarop ingespeeld bij de ontwikkeling van binnen- en 

buitenbanden voor het e-bike segment. Kwaliteitseisen als hoge lekbestendigheid, lage 
rolweerstand en duurzaamheid zijn allemaal verwerkt in de fietsbanden dit segment. Nu al zijn alle 
City-banden van Continental geschikt voor E-bikes tot 25 km/h. Daarnaast zijn enkele ook geschikt 

voor speed pedelecs tot 50 km/h, waaronder de Contact Plus. Op alle banden staan handige 
icoontjes, waarop meteen is af te lezen voor welke snelheid een band geschikt is.

E-BIKE
BANDEN

Continental 
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Alle fietsbanden van Continental zijn voorzien van een geïntegreerde 
anti-leklaag. Dat zorgt ervoor dat de banden lekbestendig zijn. De mate 
van die lekbestendigheid is afhankelijk van de beschermlaag en varieert 
per bandentype.

Continental 
en lekbestendigheid!

Hermetic Plus
Met de Continental Hermetic Plus binnenband voorkomt u dat uw 
buitenband snel zacht wordt. De Hermetic Plus houdt 1,5 keer langer 
zijn lucht vast dan een andere binnenband.  
Gecombineerd met een Continental CONTACT Plus ontstaat de 
ideale partner voor iedere E-bike. Grote zekerheid door een goede 
lekbescherming en een lage rolweerstand door de speciale 
rubbersamenstelling.



IT’S YOUR
TIME

Race

De banden uit het Goed-Beter-Best segment Race bieden een perfecte balans in bescherming, 
comfort, controle en snelheid. Met deze drie verschillende banden heeft u voor elk type 

wielrenner een passende band, zodat u als wielrenner maximaal rendement haalt uit elke rit.
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Goed
Ultra Sport III
• Goede prijs kwaliteit verhouding.
•  PureGrip compound voor de optimale combinatie  

tussen grip en levensduur.

Beter
Grand Prix
• De PolyX Breaker zorgt voor een goede lekbescherming.
•  BlackChili Compound voor lage rolweerstand en goede grip.
• Langere levensduur dan de Grand Prix 5000.

Best
Grand Prix 5000
• Vectran breaker voor de beste lekbescherming.
•  BlackChili Compound voor lage rolweerstand en goede grip.
• Lazer Grip speciaal ontwikkeld voor betere grip in bochten.
•  Active Comfort technology dempt trillingen voor meer comfort.

Kleur:



GRIPOLOGY
Mountainbike

Voor een mountainbiker is geen dag of parcours hetzelfde. Vlak of heuvelig, uitgedroogd en 
keihard of modderig en boterzacht. Wat telt is dat alleen perfecte grip op elke ondergrond goed 

genoeg is. U heeft altijd de juiste band met het Goed-Beter-Best principe. Elk profiel is verkrijgbaar 
in drie uitvoeringen: een draad-uitvoering (Goed), een shieldwall-uitvoering (Beter) en een 

protection-uitvoering (Best). Zo heeft iedere mountainbiker grip op elk terrein.
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Goed 

Performance draad
• Stevige band met een focus op levensduur.
•  Betaalbaar alternatief voor de Protection en  

ShieldWall system banden.

Best
Protection
• Volledige extra beschermlaag over het gehele karkas.
• BlackChili compound voor lage rolweerstand en veel grip.
• Tubeless ready.

Beter 
Performance vouw
•  PureGrip compound voor de optimale combinatie  

tussen grip en levensduur.
• Extra beschermde zijwangen.
• Tubeless ready.



Continental

MOUNTAINBIKE-
BANDEN
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Cross King
• Allround profiel.
• Inzetbaar op veel ondergronden.
•  Het stuurgedrag is door het speciaal  

ontwikkelde profiel erg goed.

Race King
• Het snelste profiel.
• Geschikt voor het echte droge cross country gebruik.
• Lage noppen zorgen voor een lage rolweerstand.

Mountain King
• Grof profiel voor de zwaarste omstandigheden.
• Extreem goede grip.
•  Geschikt voor paden in de bergen maar  

ook natte bospaden.







Gravelbanden zijn geschikt voor alle soorten ondergrond. Ook voor jouw off-road rit. Ze geven 
comfort en zorgen voor avontuur. Of het nu gaat om een lange rit of een binnendoorweg naar 

huis. De gravelbanden van Continental zorgen dat je er komt.

Gravel

CHOOSE 
TERRA
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Terra Speed Protection 
• Gemaakt voor snelheid.
• Lagere rolweerstand.
•  Tubeless ready.

Kleur:

Terra Trail Protection
• Geeft de maximale grip door zijn noppenprofiel.
• Tubeless ready.
• Zeer goede grip en lage rolweerstand.

Kleur:

Terra Hardpack 
• Gemaakt voor op de weg en off-road.
• Voor meer comfort.
• Tubeless ready.
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SPECIALS

Naast Goed-Beter-Best nog een aantal Specials, als u net even wat anders wilt.
De Top CONTACT Winter II Premium voor koude weersomstandigheden, de Grand Prix 4-Season

inzetbaar voor alle seizoenen, de Grand Prix 5000 S in Tubeless Ready en de eContact Plus is ontwikkeld 
om de actieradius van een batterijlading te vergroten.
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Grand Prix 4-Season
• Dubbele Vectran breaker voor de beste lekbescherming.
•  4 seizoenen compound voor lage rolweerstand en goede grip 

ook tijdens koudere weersomstandigheden.
• DuraSkin zijwang bescherming, om insnijdingen van te voorkomen.

Top CONTACT Winter II 
Premium
• Vectran breaker voor de beste lekbescherming.
•  Winter compound om ook in koude weersomstandigheden de 

beste grip te bieden.
• Lamellen profiel om op sneeuw en ijs grip te hebben.
• Geschikt voor E-bikes en speed pedelecs.

Grand Prix 5000 S TR
• Tubeless Ready.
• Active Comfort technology dempt trillingen voor meer comfort.
• Vectran Break voor de beste lekberscherming.
• BlackChili Compound voor lage rolweerstand en goede grip.
• Lazer Grip speciaal ontwikkeld voor betere grip in bochten. 
• Geschikt voor hookless velgen en de traditionele haakvelgen. 
 
Kleur:

eContact Plus
 
• Voor woon-werkverkeer en zwaar belaste E-bikes.
• Duurzaam en met hoge lekbescherming.
• Ontwikkeld om de actieradius van een batterijlading te vergroten.
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Technieken

Vectran™Breaker

De norm in lekbescherming
Vectran is een synthetische high-tech vezel volgens een natuurlijk 
voorbeeld. Net als gesponnen zijde, is Vectran een vloeibare, kristallijne 
polymeer (LCP). Vectran wordt uit gesmolten Vectra gesponnen en tot 
een meerdradige garen gesponnen. Gesponnen weefsels zoals Vectran 
zijn vederlicht en oersterk. Precies de eigenschappen die Continental 
voor de beschermlaag van de Continental-topklassebanden nodig 
heeft. Een vectran beschermlaag is lichter, flexibeler en beter bestand 
tegen doorsnijden dan een gewone nylon beschermlaag. Zonder dat 
dat ten koste gaat van de rolweerstand.

PureGrip Compound
Een functioneel rubbermengsel dat Continental in onze Performan-
ce-banden gebruikt. Banden met deze compound worden gekenmerkt 
door veel tractie en een lange levensduur.

BlackChili
Met het unieke in Duitsland geproduceerde loopvlakmengsel heeft 
Continental voor een revolutie in de wielersport gezorgd. Door de 
legendarische BlackChilli-compound kon Continental een duurzaam 
antwoord geven op de eeuwige vraag: Grip of rolweerstand? Regel-
matige testoverwinningen tonen de in het laboratorium en op de 
weg meet- en merkbare voordelen voor de rijders aan. De nieuwste 
polymeren, speciaal ontwikkelde roetdeeltjes en vulstoffen garanderen 
een unieke performance op de racefiets of mountainbike.

DuraSkin
Banden met DuraSkin-wangbescherming moeten alles aankunnen. Ze 
worden onder de zwaarste omstandigheden gebruikt. Koeriersfietsen 
komen vaak stoepranden tegen, tourfietsen bezoeken zonder proble-
men hele continenten en de kasseien van de vlaamse klassiekers zijn 
ware martelpaden. Het hoogwaardige polyamideweefsel beschermt 
de flanken van de band tegen alle bedreigingen. Dankzij de bruine 
zijkanten valt de DuraSkin direct op.

E25 & E50

Geschikt voor E-bikes
Voor onze E-bikebanden maken wij gebruik van ruim 100 jaar ervaring 
met brommer- en motorbanden. Al onze city-/trekkingbanden bereiken 
minstens de standaard tot 25 km/h. De met E50 aangeduide banden 
zijn ook goedgekeurd voor S-pedelecs. Met hun hoogwaardige opbouw 
beschikken ze over een hoge lekbescherming, een lage rolweerstand 
en bescherming tegen vroegtijdig slijtage door de extra aandrijfkracht.

Tubeless 
Tubeless Ready banden kunnen met een binnenband of afdichtmiddel 
worden gebruikt. Banden en Velgen zijn daarbij zo geconstrueerd dat 
deze elkaar direct afdichten. door het gebruik van een revolutionaire 
tubeless ready hieldraad blijven ze makkelijk te monteren. Voor het 
beste tubeless resultaat wordt het gebruik van Continental RevoSealant 
aangeraden.

Voordelen:
• Met lagere luchtdruk rijden
• Verlaagde rolweerstand
• Verbeterde grip en meer comfort
• Minder lekrijden
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PolyX Breaker™

Slag- en steekvast 
Met de PolyXbreaker gebruikt Continental de knowhow op het gebied 
van autobanden voor de ontwikkeling van fietsbanden. Al jaren wordt 
polyester met succes toegepast bij de productie van autobanden. 
Extreem sterke polyestervezels worden kruislings in de structuur 
geweven. Dat zorgt voor een hoge weefseldichtheid waardoor de 
band bijzonder goed bestand is tegen lekrijden. Polyxbreaker heeft 
geen enkele nadelige invloed op de rolweerstand.
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Active Comfort Technology
De active Comfort Technology, een revolutie in de benadering van 
het fietsen. In de bandenconstructie van de Grand prix 5000 is deze 
techniek verwerkt en absorbeert het trillingen en zorgt voor meer 
comfort tijdens het fietsen.

Lazer Grip
De Lazer Grip-technologie is toegepast bij de Grand Prix 5000. Deze 
micro-profiel structuur wordt door een laser in het rubber gebrand. Deze 
techniek geeft de band een goede wegligging, doordat de schouder 
van de band licht zijn opgeruwd. Doordat het oppervlakte van het 
profiel licht is opgeruwd geeft de band direct grip vanuit de doos. 
Normaal zou dit pas zijn naar een aantal kilometer gefietst te hebben. 

Continental gaat nog een stap verder als het om grip gaat. Continental 
voorziet de wang van de band van een speciaal gelaserd profiel 
gedeelte. Dit zorgt voor extra grip in de bochten.  

Extra puncture belt
De met rubber versterkte zijwanden van de band garandeert een 
hoge lekbescherming. Wordt gebruikt in solide banden waarbij de 
focus duidelijk op houdbaarheid ligt.

Safetyplus
Tot wel 30% hogere lekbescherming tegen glas en scherpe 
voorwerpen.

Speciaal voor E-bikes is er aan de SafetySystem Breaker nog een 
hoog elastisch materiaal toegevoegd. Dat resulteert in een extreem 
sterke breaker met een bijzonder lage rolweerstand, die daardoor 
minder belastend is voor de accu en het milieu. De breaker is ook 
geschikt voor E-bikes die snelheden tot wel 50km/h kunnen halen. 
Een snelle acceleratie en hoge bochtsnelheden vormen geen enkel 
probleem voor de Breaker. De specialist voor snelle E-bikes en fietsen 
voor verhuurders.

Safety Pro
De nieuwste breaker SafetyPro is ontworpen van nylon. De kruislings 
geweven vezels zijn zowel robuust als flexibel. Goede lekbescherming 
zonder toevoeging van gewicht. Het risico op lekke banden wordt 
flink gereduceerd.



Made in
Germany.

Continental is de enige bandenfabrikant die 
in Duitsland produceert. 

“Handmade in Germany” wil zeggen dat de 
banden in onze fabriek in Korbach groten-
deels met de hand worden gemaakt: van 
het opbouwen van de banden tot en met de 
laatste kwaliteitscontrole. Voor u betekent 
dit dat u banden met bijna ambach telijke,  
typisch Duitse “Grundlichkeit” aan uw  
klan ten kunt aanbieden – een traditie die al  
bestaat sinds 1871.
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2Move 2Wheel  
op Social Media

www.facebook.com/continentalfietsbanden

www.instagram.com/conti2wheel

Wil je meer weten?
Bezoek www.continental-fietsbanden.nl voor een 
compleet overzicht van het bandenassortiment.

En bezoek www.2move-2wheel.nl voor meer 
informatie over ons bedrijf 2Move 2Wheel B.V.
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Nijverheidsweg 50

3771 ME Barneveld

T. +31 (0)88 165 80 90

2wheel@2-move.com

www.continental-fietsbanden.nl
www.2move-2wheel.nl

ALLES VOOR 
DE BESTE BAND


