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idworx Grandone gravel gen 1.0
De Grandone gravel is een sportevee lichtgewicht fets  et derailleure zonder poespas. Het is een 
 oderne randonneur in de vertrouwde idworx kwaliteite gebouwd voor snelle (ofroadd toertochten: 
zeer geschikt voor bikepackingtochten. Standaard is dit  odel uitgerust  et onder andere: brede 50    
Schwalbe G-One Bite bandene racestuure schijfre  enestjve lichtgewicht carbon voorvorke steekassen 
voor opt ale uitlijning en een erg stjf fra e.

De idworx Grandone is ook verkrijgbaar in twee andere varianten: sport en travel.

Kenmerken
 22 versnellingene Shi ano Ultegra 2x11 racegroep
 Shi ano Ultegra/XTe Shi ano 180    re schijven
 Co fortabele lichtlopende Schwalbe G-one Bite 50/622 banden
 Steekassene voor opt ale uitlijning en  eer stjjeid
 Ook elektrisch verkrijgbaar 
 Alu iniu  fra e
 28 inch wielen
 Gewicht: ca. 10e5 kg
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Uitvoeringen
 Fra e aten: M (52de L (56de XL (60d
 Kleur: glanzend zwart
 Prijs: € 3.995e- (graveld

Optes:
 Secundaire kleur (sparkling yellowd: € 100e-
 Extra kleuroptes: groene wite oranje
 DaRi  Lite zeer lichte carbonvelgen 29”: € 695e-
 Neodrive Z20 electro otor (612 Whd inclusief extra achterwiel: € 2.795e-
 Titaniu  trillingde pende fex-zadelpen: € 150e-

De idworx Grandone is ook verkrijgbaar in twee andere varianten: travel ( et bagagedrager en 
verlichtngd en sport ( et recht stuur en s allere bandend.

Levertijd
idworx bouwt de fetsen  et de hande in ge iddeld 4 weken.

Jouw wensen en je ideale zithouding
De idworx is een fabrieksklare fets. Maar als je wilte passen wij de idworx aan jouw persoonlijke wensen 
aan: een ander zadele stuure trapperse het is alle aal  ogelijk.

En heel belangrijk: bij De Vakantefetser  eten we jouw ideale zithouding op  et een pasfra e. Zo is de 
kans klein op tntelende vingerse ver oeide polsene nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijne 
wisselen we de stuurpene het stuure het zadele de zadelpen en de pedalen o . En dat kan so s 
betekenen dat ook de kabels voor de re  en en de derailleur aangepast  oeten worden. Zeker als je 
duizenden kilo eters op je fets zite is het belangrijk dat je in de houding zit die het best bij je past.
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Meer weten?
Op onze site lees je  eer over:

 Versnellingssyste en  
 Re syste en  
 Wiel aten en banden  
 Fra e aten en afstelling  
 Andere idworx-fetsen  
 De winkel en waar we voor staan  

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je een hoop  eer vertellen over de fets. 
Bovendien is de fets beschikbaar voor een testrit. 

Ko  langs bij onze winkel in de Jordaan!  

Adres en openingstjden  
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Specificaties
Grandone travel (Gen. 1.0) Grandone gravel (Gen. 1.0) Grandone sport (Gen. 1.0)

Frame: idworx triple buted 6061 
T6 alu iniu  

idworx triple buted 6061 T6 
alu iniu  

idworx triple buted 6061 T6 
alu iniu  

Framematen: M / L / XL ( and M / L / XL ( and M / L / XL ( and
Voorvork: Alu iniu  triple-buted 

 et steekas
Carbon voorvork  et steekas Carbon voorvork  et steekas

Versnelling: 22 versnellingene Shi ano 
Ultegra 2x11

22 versnellingene Shi ano 
Ultegra 2x11

22 versnellingene Shi ano 
Ultegra 2x11

Remmen: Shi ano 180    
schijfre  en

Shi ano 180    
schijfre  en

Shi ano 180    
schijfre  en

Wielen: Shi ano XT 12/142 
11Speed
SON-idworx 15 / 110    
SL naafdyna o  et 28" 
idworx DaRi  Disc II velgen 
25   

Shi ano XT 12/142e idworx 
DaRi  Disc II velgen 25   

Shi ano XT 12/142e idworx 
DaRi  Disc II velgen 25   

Banden: Schwalbe G-One Allround 
40/622 TLE

Schwalbe G-One Allround 
50/622 TLE

Schwalbe G-One Allround 
40/622 TLE

Specials: EBB Long Life excentrische 
boto  bracket voor 
eenvoudig ketng 
spannene sterke SON-
idworx Edelux II kopla p 
 et CNC-la phoudere 
Tubus Logo bagagedragere 
idworx KMC  X11 EPT extra 
geharde ketnge idworx 
Long Life ketngblade 
idworx kabelboo .

EBB Long Life voor eenvoudig 
ketng spannene idworx KMC  
X11 EPT extra geharde 
ketnge idworx Long Life 
ketngblade idworx 
kabelboo e racestuur.

EBB Long Life voor eenvoudig 
ketng spannene idworx KMC  
X11 EPT extra geharde 
ketnge idworx Long Life 
ketngblade idworx 
kabelboo e recht stuur.

Opties: idworx DaBrace extra 
versteviging voor je 
bagagedragere idworx 
DaRi  LaW Carbon velgene 
Titaniu  zadelpene Tubus 
low-rider voordragere Alber 
Neodrives Pedelec Syste  
achterwiel otor

idworx DaRi  LaW Carbon 
velgene Titaniu  zadelpene 
Alber Neodrives Pedelec 
Syste  achterwiel otor

idworx DaRi  LaW Carbon 
velgene Titaniu  zadelpen

Kleur: Glanzend zwart Glanzend zwart Glanzend zwart
Kleuropties: Sprankelend geel Sprankelend geel Sprankelend geel
Speciale 
kleuren: 

Sappig oranjee knalgroene 
poolwit

Sappig oranjee knalgroene 
poolwit

Sappig oranjee knalgroene 
poolwit

Gewicht*: 13e1 kg 10e5 kg 10e3 kg
* gewicht excl. pedalene slot en optes
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