Trek Domane AL 4 | Matte Metallic Gunmetal | 2019
De Trek Domane AL 4 in de kleurstelling Matte Metallic Gunmetal. Het volledig nieuwe Domane AL
model in de racefietsen collectie. De Trek Domane technologie uit het profpeloton is nu verkrijgbaar
in alle prijsklassen. De basis van de Domane AL 4 is het 100 series aluminium frame met OCLV
Domane carbon voorvork. De aandrijving van de Domane AL 4 is een Shimano Tiagra compact
groep met 2x10 versnellingen. Uitgevoerd met het nieuwe Bontrager Montrose Comp zadel. De Trek
Domane AL 4 is voorzien van een trapas met afgedichte industrielagers en een luxe Shimano Sora
Crankstel.Trek Domane AL 4 series: comfort en prestatie voor een scherpe prijsTrek Domane AL 4 is
de nieuwe instap serie aluminium racefietsen in de collectie. De basis van deze fantastisch rijdende
aluminium racefiets is het speciale Domane AL ride tuned frame met de full carbon IsoSpeed
voorvork. Dit zorgt voor een geweldig stuurgevoel, ultiem comfort en soepel rijgedrag bij
oneffenheden in het wegdek. De Trek Domane AL modellen hebben een soepele, comfortabele en
vertrouwenwekkende geometrie voor lange dagen in het zadel. De racefiets is voorzien van een
volledig nieuw 100 series aluminium frame met mogelijkheid tot het gebruik van de Duotrap S
snelheids- en trapfrequentie sensor die zit weggewerkt in het frame. Deze is perfect te combineren
met de speciale Blendr stuurpen waar u de mogelijkheid heeft om verschillende houders te
integreren. Een unieke technologie van Trek die zorgt voor meer integratie en aerodynamica.Bij de
nieuwe Trek Domane AL frames zijn zelfs mogelijkheden tot het plaatsen van sportieve spatborden
door het gebruik van verborgen montagepunten. De speciale Bontrager wielen zijn net als in alle
andere Trek racefietsen Tubeless Ready (TLR) en kunnen zowel met als zonder binnenband worden
gebruikt. Hiervoor zijn wel speciale racebanden benodigd. De Trek Domane AL racefietsen zijn
ontworpen voor de beginner of liefhebber en hebben een zeer goede prijs / kwaliteit
verhouding.Bekijk de volledige specificaties van de Trek Domane AL 4 hieronder.

Deze Trek Domane AL racefiets 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!

€ 999,00

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

