Cortina Common Family

€ 999,00

Kleur: Black Red Matt, Mystery Grey Matt
Fietsmaat: 46 cm, 50 cm, 57 cm

De Cortina Common Family is een trendy familiefiets met een uniek verlaagd frame waardoor je makkelijk open af kunt stappen. Mede dankzij de Nexus 7-speed versnellingen is de Common Family de ideale allround
familiefiets. De fiets heeft een speciale achterdrager met de mogelijkheid voor verlenging, zodat je zowel een
zitje als fietstassen kunt monteren. Daarnaast hebben de dragers het geïntegreerde AtranVelo System (AVS).
Hiermee kun je heel eenvoudig een mand of krat op je fiets klikken en er ook weer af halen. Daarnaast heeft
de Cortina Common Family een extra stevige dubbele standaard, zodat de fiets ook stevig staat als deze
zwaar beladen is.

Specificaties
Frame materiaal
Fiets Type
Type stuurpen
Versnelling
Kleurcode lakstift
Met USB oplaadmogelijkheid
Type band
Remsysteem
Remtype
Voeding verlichting
Verlichting voor
Verlichting achter
Type slot
Type zadel
Type handvatten
Wielmaat in inch
Bagagedrager(s)
Type standaard
Voorzien van bel
Voorzien van Easyfit drager
Met stuurvergrendeling
Type aandrijving
Kleurnaam
Frame type
Frame hoogtes (kijk voor beschikbaarheid
bij je dichtstbijzijnde verkooppunt)
Gewicht (excl. accu)

aluminium
Stadsfietsen
Verstelbaar
Shimano Nexus 7-speed
Black Red MRDZ 28358 Matt
Nee
Cortina Canberra met anti-leklaag
Dubbele handrem
Rollerbrakes
Naafdynamo
Cortina Amsterdam 18 lux naafdynamo
Spanninga Solo Batterij
AXA Solid Plus ART**
Selle Royal Freeway City with handle
Cortina Dakar
28
Achter/Voor
Dubbele standaard
Ja
Ja
Ja
Ketting
Black Red Matt
Uni
46
22

In 1945 begonnen onder de leiding van de heer Scholten, is Scholten Fietsgoed al 75 jaar uw tweewielerspecialist. Gevestigd
in hartje Zwolle en met filialen in Stadshagen en Zwolle Zuid, vindt u bij ons een grote collectie fietsen in allerlei segmenten.
Van e-bikes en speed pedelecs, stadsfietsen en kinderfietsen, tot racefietsen, mountain- en trekkingbikes. Of u nu bij
Scholten Fietsgoed komt voor een nieuwe fiets, accessoires of een reparatie: wij beloven dat u bij ons écht goed fietst!

Grootste fietsenwinkel in de omgeving
Middenin het centrum van Zwolle vindt u ons hoofdfiliaal, dat met 1600m² de grootste fietsenwinkel in de omgeving is. In onze
showroom van twee verdiepingen presenteren we meer dan 350 fietsen van bekende merken als Batavus, Cortina, Gazelle, Cube,
Specialized, Koga, etc. We adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden en nodigen u uit om diverse fietsen zelf uit te
proberen. Zo vinden we samen de fiets die bij u past!

Ons aanbod van elektrische fietsen is de laatste jaren flink uitgebreid,
waaronder met exclusieve high speed fietsen – speed pedelecs – van
Stromer en Riese & Muller.
Naast fietsen hebben wij een ruime collectie fietsaccessoires en -kleding om
uw fietservaring compleet te maken.
Op de eerste verdieping presenteren wij racefietsen, mountainbikes, tour- en
trekkingfietsen in verschillende prijsklassen. In onze retul bikefitting-ruimte
kunnen wij een complete lichaamsanalyse uitvoeren om u te voorzien van
professioneel advies over uw positie en houding op de fiets.

Onze fietsenwinkels
Naast ons hoofdfiliaal in Zwolle centrum, vindt u filialen van Scholten
Fietsgoed in Stadshagen en Zwolle Zuid. Hier sluit onze collectie naadloos
aan bij de wensen en behoeften van de inwoners van de wijk. Daarnaast
vindt u hier een greep uit de meest gangbare modellen van diverse merken.
Als u een fiets bij ons koopt, kunt u uiteraard bij al onze filialen terecht voor
onze service en garantie.

“Wij zijn een echt familiebedrijf: opgericht door
opa Scholten in 1945, groot gemaakt door mijn
ouders Wim en Dini Wouters en door mij verder
uitgebouwd. Onze betrokken en trouwe
medewerkers hebben, net als ik, echt hart voor
de zaak.
De missie van Scholten Fietsgoed is om ervoor
te zorgen dat u écht goed fietst. We geven u het
beste advies, dragen alternatieven aan en
vinden altijd hetbeste product wat bij uw
gebruikersdoel en budget past. Onze belofte is
dat u als tevreden klant bij ons wegfietst!”
Monique Wouters
Eigenaar Scholten Fietsgoed

Onze Mechaniekers
Bij storingen en voor onderhoud en reparatie van uw (elektrische) fiets bent u bij Scholten Fietsgoed aan het juiste adres. Elke dag
staan onze gediplomeerde en ervaren monteurs klaar om u van de beste service en garantie te voorzien. Bij de jongens van de
werkplaats is iedere (elektrische) fiets in goede handen!
Een fiets, onderdelen of accessoires kopen of uw fiets laten herstellen: dat doet u natuurlijk in Zwolle bij Scholten Fietsgoed. Wij
zorgen ervoor dat u altijd goed fietst en zien u graag in een van onze filialen!
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