Trek FX 3 Disc Dames Hybride | Trek Black | 2018
De Trek FX 3 Women's Disc is het luxe model met hydraulische schijfremmen in de FX 3 range die is
uitgevoerd met een luxe en lichtgewicht Alpha Gold Aluminium frame. Compleet ontworpen voor
vrouwen. Aangepaste geometrie en voor dames uitgeruste onderdelen. De FX 3 Disc Dames hybride
is verkrijgbaar in de kleurstelling Matte Trek Black. Verkrijgbaar in het normale damesframe of de
stagger uitvoering met lagere instap. De basis van deze prachtige dames sportfiets is het Alpha Gold
Aluminium frame die geschikt is voor de Duotrap S sensor, bagagedrager en spatborden. De Trek FX
3 Women's is voorzien van een Shimano Alivio T4000 aandrijving met 27 versnellingen. De wielen
van de FX 3 Disc Dames zijn Tubeless Ready te gebruiken en de voorvork van deze hybride is de
luxe Bontrager Carbon, ontworpen voor het gebruik met schijfremmen. Het zitcomfort wordt geleverd
door het Bontrager dameszadel. Extra luxe aan deze serie zijn de speciale comfortabele IsoZone
onderdelen. De sublieme remkracht wordt geleverd door de Shimano M315 hydraulische
schijfremmen. Perfecte remkracht in alle weertypen en omstandigheden.Waarom de nieuwe Trek FX
3 Disc Dames Hybride?De 2018 modellen van de Trek FX Disc hybrides zijn uitgevoerd met een
nieuw, hoogwaardig aluminium frame. Alpha Gold Aluminium. Lichter dan ooit en voorzien van
nieuwe technieken. Zoals de Duotrap S waarmee u de snelheids en cadans sensor achter in het
frame kunt plaatsen. De Trek FX Fitness Hybride fietsen zijn gebouwd voor snelheid, comfort en
plezier. Hier afgebeeld is de Trek FX 3 Disc Hybride. De FX series van Trek zijn in de nieuwe 2018
collectie voorzien van de beste materialen voor de beste prijs. De FX fietsen zijn de snelste weg naar
fitheid en behoren tot de populairste in de collectie. Deze snelle fietsen bieden het beste van twee
werelden met een combinatie van snelheid van een wegfiets en het comfort van een stadsfiets. De
Trek FX 3 Disc is snel, leuk en behendig genoeg voor alle soorten rijders. Racers, forenzen, fitness
liefhebbers, zondagfietsers. Deze hybridefiets is voor iedereen geschikt!Bekijk de volledige
specificaties van de Trek FX 3 Disc Women's 2018 hieronder.

De Trek FX Fitness sportfiets 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!

€ 749,00

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

