Trek Checkpoint ALR 4 | Matte Trek Black | 2019
De Trek Checkpoint ALR 4. Uitgevoerd met 300 series OCLV Alpha Aluminium frame. Checkpoint
carbon disc vork. Shimano Tiagra groep met 10 speed compact. Shimano R505 flat mount disc
hydraulische remmen. Bontrager tubeless ready wielset.
Trek Checkpoint: de ultieme gravelbike
De Trek Checkpoint gravelbikes kunnen bijna overal gereden worden, op zowel verharde als
onverharde weg. Dankzij de schijfremmen op de Checkpoint, extra ruimte voor bredere banden en
een comfortabele geometrie zijn deze racefietsen geschikt voor allerlei avonturen, van ruig terrein tot
winterse ontdekkingstochten. Deze fietsen zijn voor de dagen waarop je bij vertrek niet weet wat de
reis je zal brengen, maar volledig op je fiets moet kunnen bouwen. De basis van de Trek Checkpoint
is een hoogwaardig frame met de nieuwste technologieÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â«n. Interne kabelgeleiding,
brede achterbruggen en schijfremmen zorgen voor een veelzijdigheid aan mogelijkheden betreffende
de bandenkeuze. Wat is een Checkpoint Gravelbike?Gravelbikes zijn veelzijdige fietsen die geschikt
zijn voor het rijden op verschillende soorten ondergrond. Je kunt er probleemloos mee omschakelen
tussen verharde wegen en onverharde paden. Ze zijn een ideale keuze op dagen wanneer je niet
weet waar je rit naartoe zal leiden. Gravelbikes zijn min of meer de studenten van de fietswereld soms hard werken, maar vooral ook hard feesten. De meeste hebben een racestuur en de
comfortabele geometrie van een endurance racefiets, maar zijn voorzien van stoere, dikke banden
die qua breedte meer lijken op die van een mountainbike. Bredere banden zorgen voor meer comfort
en grip op een zachtere ondergrond. racefietsen die speciaal ontworpen zijn voor gravel rijden,
hebben ook meer bevestigingspunten waardoor je meer spullen en water kunt meenemen. Zo kun je
langere ritten maken met alle noodzakelijkheden aan boord.

De Trek Checkpoint Gravelbike wordt geleverd inclusief een Top Service Pakket t.w.v 390 euro. U
wilt een scherpe prijs? kies dan voor het speciale Budget Pakket. Vraag in de showroom naar de
voorwaarden! De Trek Checkpoint gravelbikes worden perfect rijklaar en op maat geleverd en tot in
detail voor u afgesteld. U bent van harte welkom voor het beste advies en goede begeleiding.

€ 1.599,00

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

