idworx Grandone sport brochure

De Vakantiefietser

idworx Grandone sport gen 1.0
De Grandone sport is een sporteeee iictgewiict fets et derai eure zonder poespas. Het is een
oderne randonneur in de eertrouwde idworx kwa iteite gebouwd eoor sne e toertoicten: idworx
noe t cet een ftnessfets. tandaard is dit ode uitgerust et onder andere: reict stuure
sicijfre
ene stjee iictgewiict iarbon eooreorke steekassen eoor opt a e uit ijning en een erg stjf
fra e. De fets weegt iets eer dan 10 kg; et de optone e iarbonee gen aak je de fets nog iicter.
De idworx Grandone is ook eerkrijgbaar in twee andere earianten: graee en traee .

Kenmerken









22 eersne ingene ci ano U tegra 2x11 raiegroep
ci ano U tegra/XTe ci ano 180
re sicijeen
Liict opende icwa be G-one Bite 40/622 banden
teekassene eoor opt a e uit ijning en eer stjjeid
Ook e ektrisic eerkrijgbaar
A u iniu fra e
28 inic wie en
Gewiict: ia. 10e3 kg
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Uitvoeringen




Fra e aten: M (52)e L (56)e XL (60)
K eur: g anzend zwart
Prijs: € 3.695e- (sport)







Optes:
eiundaire k eur (spark ing ye ow): € 100eExtra k europtes: groene wite oranje
DaRi Lite zeer iicte iarbonee gen 29”: € 695eNeodriee Z20 e eitro otor (612 Wc) ini usief extra aicterwie : € 2.795eTitaniu tri ingde pende fex-zade pen: € 150e-

De idworx Grandone is ook eerkrijgbaar in twee andere earianten: traee ( et bagagedrager en
eer iictng) en graee ( et raiestuur en bredere banden).

Levertijd
idworx bouwt de fetsen

et de cande in ge idde d 4 weken.

Jouw wensen en je ideale zithouding
De idworx is een fabrieksk are fets. Maar a s je wi te passen wij de idworx aan jouw persoon ijke wensen
aan: een ander zade e stuure trapperse cet is a e aa oge ijk.
En cee be angrijk: bij De Vakantefetser eten we jouw idea e zitcouding op et een pasfra e. Zo is de
kans k ein op tnte ende eingerse eer oeide po sene nekpijn of rugk aicten. Moict cet nodig zijne
wisse en we de stuurpene cet stuure cet zade e de zade pen en de peda en o . En dat kan so s
betekenen dat ook de kabe s eoor de re
en en de derai eur aangepast oeten worden. Zeker a s je
duizenden ki o eters op je fets zite is cet be angrijk dat je in de couding zit die cet best bij je past.
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Meer weten?
Op onze site ees je







eer oeer:

Versne ingssyste en
Re syste en
Wie aten en banden
Fra e aten en afste ing
Andere idworx-fetsen
De winke en waar we eoor staan

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je een coop eer eerte en oeer de fets.
Boeendien is de fets besicikbaar eoor een testrit.
Ko

angs bij onze winke in de Jordaan!

Adres en openingstjden
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Specificaties
Grandone travel (Gen. 1.0)
Frame:
idworx trip e buted 6061
T6 a u iniu
Framematen: M / L / XL ( an)
Voorvork:
A u iniu trip e-buted
et steekas
Versnelling:
22 eersne ingene ci ano
U tegra 2x11
Remmen:
ci ano 180
sicijfre
en
Wielen:
ci ano XT 12/142
11 peed
ON-idworx 15 / 110
L naafdyna o et 28"
idworx DaRi Disi II ee gen
25
Banden:
icwa be G-One A round
40/622 TLE
Specials:
EBB Long Life exientrisice
boto braiket eoor
eeneoudig ketng
spannene sterke ONidworx Ede ux II kop a p
et CNC- a pcoudere
Tubus Logo bagagedragere
idworx KMC X11 EPT extra
gecarde ketnge idworx
Long Life ketngb ade
idworx kabe boo .
Opties:
idworx DaBraie extra
eersteeiging eoor je
bagagedragere idworx
DaRi LaW Carbon ee gene
Titaniu zade pene Tubus
ow-rider eoordragere A ber
Neodriees Pede ei yste
aicterwie otor
Kleur:
G anzend zwart
Kleuropties:
pranke end gee
Speciale
appig oranjee kna groene
kleuren:
poo wit
Gewicht*:
13e1 kg
* gewiict exi . peda ene s ot en optes

www.vakantiefietser.nl

Grandone gravel (Gen. 1.0)
idworx trip e buted 6061 T6
a u iniu
M / L / XL ( an)
Carbon eooreork et steekas

Grandone sport (Gen. 1.0)
idworx trip e buted 6061 T6
a u iniu
M / L / XL ( an)
Carbon eooreork et steekas

22 eersne ingene ci ano
U tegra 2x11
ci ano 180
sicijfre
en
ci ano XT 12/142e idworx
DaRi Disi II ee gen 25

22 eersne ingene ci ano
U tegra 2x11
ci ano 180
sicijfre
en
ci ano XT 12/142e idworx
DaRi Disi II ee gen 25

icwa be G-One A round
50/622 TLE
EBB Long Life eoor eeneoudig
ketng spannene idworx KMC
X11 EPT extra gecarde
ketnge idworx Long Life
ketngb ade idworx
kabe boo e raiestuur.

icwa be G-One A round
40/622 TLE
EBB Long Life eoor eeneoudig
ketng spannene idworx KMC
X11 EPT extra gecarde
ketnge idworx Long Life
ketngb ade idworx
kabe boo e reict stuur.

idworx DaRi LaW Carbon
ee gene Titaniu zade pene
A ber Neodriees Pede ei
yste aicterwie otor

idworx DaRi LaW Carbon
ee gene Titaniu zade pen

G anzend zwart
pranke end gee
appig oranjee kna groene
poo wit
10e5 kg

G anzend zwart
pranke end gee
appig oranjee kna groene
poo wit
10e3 kg
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