PRESENTEERT

BACK TO SCHOOLONDER
€ 550
FIETSEN
“Terug naar school”- fietsen
staan voor een nieuwe fase in de
jeugdjaren, vanaf 12 à 13 jaar. Dan
wordt het gevoel van vrijheid (en
verantwoordelijkheid) geboren
om de volgende 6 jaren op eigen
kracht en wanneer je wil (of moet)
naar de school, de jeugdbeweging
of de hobby’s te raken. Onderweg

zien deze fietsen af door weer en
wind, door enthousiast te rijden
of soms omdat er zoveel dingen
belangrijker zijn dan de fiets. Liefst
is zo’n schoolfiets sterk maar licht,
volledig uitgerust maar niet te duur.
Wat kan je krijgen voor minder dan
€ 95 per jaar ?

De NT1 en de NT2 van
Norta zijn echte all-rounders. Wendbaar in de
stad; comfortabel op het
platteland. Shimano Altus
als versnellingsapparaat,
een hoogwaardig Axa-slot,
dubbelwandige velgen voor
de stevigheid, verstelbare
stuurpen, een naafdynamo
en - naar keuze - een vaste of een verende voorvork.
Respectievelijk € 492 of
€ 545: heel veel fiets voor
je geld.

COSY
Zoals steeds laat de jeugd
Cosy rijmen op Cult en
Candy; dat is in deze
tijd niet anders. Volledig
uitgerust met 7 versnellingen van Shimano, sterke
dubbelwandige velgen,
hoogwaardig slot, voorpakdrager, verlichting en
snelspanner. Jouw fiets,
jouw stijl. Je wil graag
een fiets die bij je past?
Een fiets met een eigen
gezicht, een opvallende uitstraling en leuke
details?

De A10 is sportief én
comfortabel en staat borg
voor jarenlang rijplezier. De
jouwe voor € 539

Maar het mag ook wat
ruiger… of nóg modieuzer,
specialer of sportiever. Alle
sportieve fietsen kunnen
uitgerust worden met
spatborden en bagagedrager voor een meerprijs
van € 55
Rapid: € 500, in kleuren
zwart, oranje en groen.
Torpedo: € 440, kleuren:
zwart, wit, rood, blauw,
geel en bruin.

Cult, Cosy en Candy zijn de
jouwe voor € 547.

POLEDOR BVBA - fietsatelier & velocafé
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