Trek L500 Heren | Beltdrive | Matte Black | 2020
De Trek L500. De nieuwe aanwinst die overal gebruikt kan worden. De Trek l500 is nu uitgevoerd
met de geavanceerde Gates beltdrive. Daardoor is de L500 betrouwbaar en zeer comfortabel om te
rijden. Het meest lichte model in de uitvoeringen met onderhoudsvrije gesloten schakelsystemen. De
nieuwe L500 is voorzien van een compleet nieuw lichtgewicht Alpha Aluminium frame met interne
kabelgeleiding. Dit topmodel is verkrijgbaar voor zowel dames als heren in de kleurstelling Matte
black. Deze stadsfiets is uitgevoerd met de Shimano Nexus 8 naaf met snel werkende revoshift
schakeling. die zorgt voor soepel schakelen en een perfecte overbrenging. De Curana spatborden
geven deze fiets veel uitstraling. De Trek L500 is verder uitgevoerd met led koplamp en achterlicht
met een grote lichtopbrengst die beide worden gevoed door de speciale, luxe naafdynamo. De
Shimano hydraulische schijfremmen besparen nog meer gewicht en geven veel remkracht onder alle
omstandigheden. De Trek L500 is met recht een van de meest lichte fietsen in zijn klasse en is door
het gebruik van de beste materialen uniek in zijn soort.
Trek Leisure fietsen: De essentie van fietsen
De Trek L-series modellen staan al jaren bekend als de meest lichte en luxe leisure fietsen
verkrijgbaar. De Trek L500 staat voor comfort, gebruiksgemak en stijl. Deze prachtige leisure fiets is
inzetbaar voor woon- werkverkeer of een leuke, en gezellige ontspannen fietstocht. De L500 is een
betrouwbare fiets met een nieuw, lichtgewicht en stijf frame met interne kabels en hydroformed
buizen. De Trek L500 heeft een prachtige uitstraling met mooi afgewerkte details. De L-series zijn
onderhoudsarm door de dichte kettingkast en interne versnellingen. De L500 is een allrounder die
sterk en betrouwbaar is maar ook sportief, licht, compact en veelzijdig.
Bekijk de details van de Trek L500 Leisure fiets hieronder.

De Trek Leisure stadsfiets wordt geleverd inclusief een Extra Service Pakket t.w.v 210 euro. U
wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de showroom naar
de voorwaarden!

€ 1.199,00

LET OP! Dit product kunt u alleen afhalen in onze winkel/showroom.

