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Tout Terrain Via Veneto  

Kenmerken 

 Toerfiets met een mooi frame van CrMo-staal 

 De achterdrager is geïntegreerd in het frame 

 28 inch wielen, bandbreedte 37, 40 of 42 mm 

 Met onderhoudsarme Rohloff versnellingsnaaf of onderhoudsarme Pinion versnellingsbak 

(Xpress)  

 Traditionele fietsketting of tandriemaandrijving 

 Met hydraulische velgremmen of schijfremmen 

 Eventueel met trapondersteuning (alleen met schijfremmen uitvoerbaar) 

 Opbouw naar wens  

 Leverbaar in de kleuren atlantico metallic, zwart, mat geelgroen, olive metallic 
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Uitvoeringen  

 Framematen: S, M, L, XL, XXL (man), S, M, L (dames/Trapez),   

 Kale versie met Rohloff versnellingssysteem vanaf: € 3.090,-  

 Kale versie met Pinion P 1.9 versnellingssysteem vanaf: € 3.350,- 

Opties 

 Meer kleuren leverbaar (ook in RAL):  €74,- tot 149,-. 

 Chris King balhoofd: € 159,- 

 GoSwiss trapondersteuning met Pinion P.1.9 versnellingssysteem: € 1.700,- 

 Pinion P1.9, P1.12 of P1.18 versnellingssysteem (ongeveer € 440,- verschil per stap) 

 

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. 

Levertijd 
Wij leveren niet uit voorraad. Zo komen we ook niet in de verleiding om jou de verkeerde framemaat te 

leveren;-). De levertijd van Tout Terrain is meestal vier weken. 
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Meer weten? 
Op onze site lees je meer over: 

 Tandriemaandrijving 

 Rohloff versnellingsnaaf 

 Pinion versnellingsbak 

 Fietsonderdelen 

 

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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