Van Nicholas Yukon brochure

De Vakantiefietser

Van Nicholas Yukon
Het is de lichtste racefiets van Van Nicholas waar je ook een drager op kunt monteren. Dus neem je in
plaats van een boxershort een string mee en in plaats van een dik leesboek een e-reader, dan is dit je
fiets.

Kenmerken





Racefiets met bagagedrager en spatbordjes, voor dagelijks gebruik of toervakanties
Supersterk titanium frame met levenslange garantie
28 inch wielen
Fiets is volledig naar wens te op bouwen met:
o Traditionele fietsketting- of tandriemaandrijving
o Aluminium of titanium onderdelen
o Racestuur of recht stuur
o Zadel, trappers, verlichting, etc.
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Uitvoeringen



Framematen:
Prijs:

50, 52, 54, 56, 58, 60 cm of maatbouw
Vanaf € 2581,-

Hij is beschikbaar voor een testrit.

Levertijd
De levertijd van Van Nicholas is 4 weken. Maar je kan het frame ook op maat laten maken. Dan duurt het
alleen wat langer. Ga maar uit van zeker drie maanden.

Meer weten?
Op de site van Van Nicholas kun je zelf je fiets samenstellen. Of kom langs in onze winkel, dan helpen we
je met het samenstellen van je Van Nicholas.







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 Van Nicholas zelf.
En wij hebben de fiets beschikbaar voor een testrit.

Verder meten we jouw ideale zithouding op met een pasframe, om jouw fiets aan te passen aan jouw
meest ergonomische zithouding. Zo is de kans klein op tintelende vingers, vermoeide polsen, nekpijn of
rugklachten. Erg belangrijk, zeker als je van plan bent er vele kilometers mee te fietsen.
Op onze site lees je meer over:





Tandriemaandrijving
Fietsonderdelen
Andere fietsen
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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