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Tout Terrain Amber Road

Kenmerken
 Vakantiefiets met een hoogwaardig, stijf en licht stalen frame (chromoly steel)
 Met derailleur of onderhoudsarme Rohloff-versnellingsnaaf 
 Geïntegreerde achterdrager
 Met riemaandrijving of traditionele fietsketting
 Krachtige hydraulische velgremmen of schijfremmen
 29 inch (dus eigenlijk 28 inch wielen met brede banden en dat wordt dan 29 inch)
 Brede banden (tot 55mm mogelijk)
 Opbouw naar wens
 Leverbaar in de kleuren: atlantico metallic, yellowgreen mat, oliva metallic, glanzend zwart
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Uitvoeringen
 Framematen: M, L, XL (man)
 Kale Rohloff-versie vanaf: € 3.090,-
 Kale derailleur-versie vanaf: € 1.990,- 

Opties

 Meer kleuren leverbaar (ook in RAL):  €79,- tot 149,-
 Chris King balhoofd: € 159,-
 SON of Shimano naafdynamo

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. Ook bijvoorbeeld een ander zadel, stuur, 
trappers, of riemaandrijving zijn allemaal mogelijk. Wij passen de fiets aan jouw persoonlijke wensen 
aan.

Vakantiefietser ‘Special’
Ieder jaar stellen wij als Vakantiefietsers een fiets samen, deze moet geschikt zijn voor ‘veelgebruikers’ en 
mensen die enthousiast zijn over het reizen per fiets maar het ons toevertrouwen om voor een goede 
prijs de beste opties te selecteren. Voor hen stelden we de veelzijdige Amber Road samen met een 
fantastisch frame als basis en een dito onderdelenpakket. 

Deze fiets heeft een standaardprijs van €2199 en wordt naast onze ‘fietsmeting op maat’ geleverd met de 
volgende opties: 

 Kleur: Zwart Glans
 Maat: M, L, XL (man)
 Shimano LX Derailleur groep versnellingen, 3x10, 24/32/44, 11-36 Zwart
 Krachtige Magura HS33 hydraulische velgremmen
 Andra 30 velgen en 28” 50mm Schwalbe Big Ben banden 
 LX Naafdynamo, Topkwaliteit B&M Cyo Premium & Toplight dynamo verlichting
 SKS longboard kunststof spatborden

Levertijd
 De ‘Special’ leveren wij uit voorraad.
 Stel je zelf een Tout Terrain samen, dan is hun levertijd meestal vier weken.
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Meer weten?
Op onze site lees je meer over:

 Versnellingssystemen  
 Riemaandrijving  
 Remsystemen  
 Wielmaten en banden  
 Framematen en afstelling  
 Andere Tout Terrain-fietsen  
 De winkel en waar we voor staan  

Of kom de fiets bekijken
We kunnen je 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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