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Santos Travelmaster 2.8 
De populairste Travelmaster vakantiefiets van Santos. Degelijke, oversized buizen voor een stijf frame. 
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Kenmerken 

 Sportieve vakantiefiets, geschikt voor zware bepakking 

 Onderhoudsarme Rohloff versnellingsnaaf, onderhoudsarme Pinion versnellingsbak, of derailleur 

 Custom-built en handgebouwd 

 Traditionele fietsketting of tandriemaandrijving 

 28 inch wielen voor maximaal 42 mm banden 

 Velgremmen 

 Aluminium frame 

Uitvoeringen 

 Framematen: 49, 53, 57, 61, 65, 70 cm, heren en mixed 

 Kleur:  Frame verkrijgbaar in 29 kleuren en meer dan 50 letterkleuren 

 Prijs:  kale prijs vanaf ongeveer € 1.749,- 

 Special:  Er is een Santos Special met de Deore-LX groep of met de LX-XT-HS33 groep in  

  geanodiseerd zwart vanaf € 1.699,- (daar valt alleen niet heel veel aan te  

  customizen) 

Levertijd 

 De levertijd is gemiddeld 4 weken.  

 De Special in geanodiseerd  zwart heeft een levertijd van ca. 2 weken. 

Meer weten? 
Kom langs in onze winkel in de Jordaan en wij helpen je met het samenstellen van een Santos.  

 Sommige zaken raden wij af. 

 Sommige dingen raden we juist weer aan.  

 We leggen ook uit waarom.  

 Wij hebben overal voorbeelden van.  

 Bovendien bieden wij nog meer mogelijkheden dan Santos zelf. 

 En wij hebben de fiets beschikbaar voor een testrit.  

Op onze site lees je meer over: 

 Tandriemaandrijving 

 Pinion versnellingsbak 

 Rohloff versnellingsnaaf 

 Keuzehulp: hoe kies je een fiets? 

Of kom de fiets bekijken 
We kunnen je een hoop meer vertellen over de fiets.  

Bovendien is de fiets beschikbaar voor een testrit.  

Kom langs bij onze winkel in de Jordaan! Adres en openingstijden » 
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