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Koga GrandTourer-S 
Koga zegt over deze fiets: “In de GrandTourer-S vind je jouw ideale toerfiets, bij uitstek geschikt voor in 

en om de stad, dagtochten en kortere reizen”.  

 

Kenmerken 

 Toerfiets 

 Erg licht en stijf aluminium frame 

 Volledig zelf samen te stellen 

 28 inch wielen, maximaal 42 mm brede banden 

Uitvoeringen 

 Framematen (cm): 50, 54, 57, 60, 63, (herenframe), 47, 50, 53, 56, 59 (damesframe) 

 Kleur:   Verkrijgbaar in 5 metallic kleuren, in zowel mat als glans. 

 Prijs:    Vanaf € 1.550,- 
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Levertijd  
De levertijd van een Koga is vaak binnen twee weken, maar in de zomer kan het zijn dat bepaalde maten 

op zijn. Wij leveren niet uit voorraad. Zo kunnen we ook niet in de verleiding komen om jou de verkeerde 

framemaat te leveren;-).  

 

Jouw wensen en jouw ideale zithouding 
Wij passen de fiets aan jouw persoonlijke wensen aan: een ander zadel, stuur of trappers, het is allemaal 

mogelijk. 

En heel belangrijk: bij De Vakantiefietser meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe. Zo is de 

kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of rugklachten. Mocht het nodig zijn, 

wisselen we de stuurpen, het stuur, het zadel, de zadelpen en de pedalen om. En dat kan soms 

betekenen dat ook de kabels voor de hydraulische remmen aangepast moeten worden. Zeker als je 

duizenden kilometers op je fiets zit, 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 meer over: 

 Fietsonderdelen  

 Koga 

 Koga’s die je zelf kunt samenstellen: Koga Signature 

 Praktische tips 

 

Of kom de fiets bekijken 
We kunnen je meer vertellen over de fiets, maar wij hebben het showroommodel verkocht.  

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan!  

Adres en openingstijden »  
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