roestvrijstaal
(double butted)
velgen Iichtmetaa128x 1 Á x 1rs

spaken

Vredesteinhogedrukdraad-

Shimano 600-60 - 10 versn.
derailleur
Sakae lichtmetaal spieloos
crankstel; kettingbladen 52
en 48tands;
freewheel: 14, 15,16, 17 en
18tands
pedalen lichtmetaal „top run" met
toeclips en riemen

banden28x1áx1rs

frame Reynolds buis 531 (double
butted) met sierlijke opengewerkte lugs
Hoogten: 22" (56 cm), 23"
(58,5cm), 24" (61 cm), 25"
(63,5 cm)
voorvork Reynolds 531 metverchroomde einden en Campagnolo padden, achtervork
(eveneens Reynolds) ged.
verchroomd met Campagnolo padden

versnelling

banden

SPRINT PROFESSIONAL

Campagnolo padden - Shimano 600-60
derailleur, Atom freewheel, hoge flensnaven
met uitvalassen

balhoofdstel
stuur
remmen

SPRINT PROFESSIONAL
Een super lichtgewicht fiets van zeer grote
klasse.
Niet alleen het neusje van de zalm voor de
amateur-wielrenner of de trainende sportman, maar ook de droomwens van de serieuze trimmer.
Race-specialisten bouwen de Sprint Professional geheel uit de hand, gebruik makend
van een jarenlange ervaring op dit gebied.
Daarbij worden uitsluitend zeer hoogwaardige materialen en onderdelen gebruikt.

Arius buffellederen zadel, Sakae zadelpen

Shimano600lichtmetaal

Shimano 600 side-pullremmen (quick
release)

naven

Sakae lichtmetalen kettingbladen met cranks
(spieloos)

hogeflensnaven met uitvalassen

zadel
zadelpen
gewicht
kleuren
extra's

Sprint Professional

Tange
Sakae stuurbocht met aluminium pen en voorbouw
Shimano 600 quick release
sidepull
Arius met buffelleerdek
alum. Sakae
11.6kg
parelmoer-oranje, pastelgroen, zilver
alum. hogedrukpomp, rubbers op racehevels en
racebel

SPRINT GT TOUR

Verstelbaar toerstuurmetaluminium pen en
bochten verzonken expanderbout.
SPRINT GT RACE (alleen herenmodel)
frame Columbuslichtgewichtbuis
hoogte 22,5" (57,5 cm) en 24" (61 cm)
voorvork metmatzwartgelakteeinden
versnelling Shimano Titlist 10 versn. derailleur met superverstellers; lichtmetaal spieloos crankstel metaluminium
beschermrand en kettingbladen 52-42 tands
freewheel 14,15,16,18 en 21 tands
pedalen lichtmetaal met reflektor
naven Shimano lichtmetaal hogeflens met uitvalassen
velgen Weinmann lichtmetaal 27 x 1 á
banden hogedruk banden 27 x 1; fifty
stuur lichtmetaal pen metverzonken expanderkop; llchtmetaal bocht met veiligheidshevels
remmen Weinmann supersidepull remmen met
semi automatische bijstelling
zadel Anus racezadel met buffellederen dek
verlichting Koot verlichtingset met
verchroomd kunststof koplampje
spatborden kunststof
gewicht 12.8 kg, inklusiefzadeltas
kleuren parelmoer-oranje, bronsgroen
en zilver
extra's hogedruk pomp, royale zadeltas

SPRINT GT TOUR
frame Columbus lichtgewicht buis
hoogte heren 22,5" (57,5 cm) en 24" (61 cm) dames
22,5" (57,5 cm)
voorvork matzwartgelakteeinden
versnelling Shimano Titlist 10 versn. derailleur met super shifters;
alum. spieloos crankstel met alum. beschermrand met
kettingbladen 52-42 tands, dames 48-40 tands
freewheel 14,15,16,18 en 21 tands
pedalen lichtmetaal met reflektor
naven Shimano lichtmetaal hogeflens met uitvalassen
velgen Weinmann lichtmet.27 x 1 á
banden hogedruk banden 27 x 1; fifty

stuur
remmen
zadel
verlichting
spatborden
gewicht
kleuren
extra's

lichtmet. sportstuur, stuurpen
m/verzonken expanderkop
Weinmann Super sidepullremmen
met semi automatische bijstelling
Ieren Brookszadel
Koot verlichtingset met
verchroomd kunststof koplampje
kunststof
13 kg inklusief zadeltas
parelmoer-oranje, bronsgroen en
zilver
hogedrukpomp, royale zadeltas

SPRINT GT
De volmaakte lichtgewicht fiets voor groottoerisme en sportrijders. Licht van gewicht, superieur
van kwaliteit. Een topprestatie van onze stylisten
en constructeurs. Het herenmodel is zowel in
race- als toeruitvoering leverbaar maar er is ook
een Sprint GT voor dames die nèt even exclusiever en sportiever willen fietsen.

SPRINT RACE SPECIAL

Lichtmetaal spieloos crankstel met
kettingschermrand
SPRINT RACE SPECIAL
Een superieure heren raceltrimfiets met de allure
van een echte racefiets en aangepast aan toeristisch gebruik. Deze van eersteklas racematerialen gebouwde fiets is ideaal voor alle
vormen van rekreatief fietsen: voor groottoerisme (eventueel met lichtgewicht bepakking), voor
trimmen en trainen, maar ook voor de sportieve
weekend fietser.
Naast de 10-versnelling Sprint Race Special
behoort de 5-versnelling Sprint Race ook tot de
mogelijkheden. De specifikatie maakt u wegwijs.

SPRINT RACE SPECIAL
frame Hoogte 22~" (57,5cm) en 24" (61 cm)
versnelling Shimano Titlist 10 versn. derailleur met superverstellers; aluminium spieloos crankstel met beschermrand
en kettingbladen 52-42tands; freewheel 14,15,16, 18,
21 tands
pedalen lichtmetalen pedalen met reflektor
naven Shimano lichtmetaal hogeflens met uitvalassen
velgen verchroomdevelgen 27 x 1 á
banden Vredestein tweetint 27 x 1 á
stuur lichtmetalen pen envoorbouwmetverzonkenexpanderkop; lichtmetalen bocht met katoenen lint
remmen Dia-compecenterpull remmen met veiligheidshevels
zadel racezadel met suède leerdek
spatborden roestvrijstaal
gewicht 15.8 kg
kleuren pastelgroen, bronsgroen, zilver en parelmoer-oranje
extra's spaakslot, stander, zadeltasje met gereedschap, plastik
spaakbeschermer, pomp, verchr. drager met klem en
remkabelbeschermer

Sprint Race Special

INT RACE

SPRINT RACE
frame Hoogte 22~" (57,5cm) en 24" (61 cm)
versnelling Shimano Eagle 5versn. derailleur; verchroomd kettingblad 46tands freewheel 14,15,16,18, 21 tds.
pedalen lichtmetalen pedalen met reflektor
naven Shimano lichtmetaal hogeflens met uitvalassen
velgen verchroomdevelgen 27 x 1 á
banden Vredestein tweetint 27 x 1 á
stuur alum. pen en voorbouw met verzonken expanderkop;
verchr. racebocht met katoenen lint
remmen Dia-compecenterpull remmen met veiligheidshevels
zadel racezadel met suède leerdek
kettingkast kunststof kettingscherm
spatborden roestvrijstaal
gewicht 15.5 kg
kleuren pastelgroen. bronsgroen, zilveren parelmoer-oranje
extra's spaakslot, stander, plastik spaakbeschermer, pomp,
verchr. drager met klem en remkabelbeschermer

SPRINT TOUR
frame Heren: hoogten 22,5" (57,5 cm) en 24" (61 cm)
Dames: hoogte 22" (56 cm)
versnelling Shimano Eagle 5 versnellingsderailleur of een Sturmey
Archer 3 versnel) ingsnaaf.
pedalen heren: lichtmetalen pedalen met reflektor
dames: verchr. pedalen met reflektor
naven Shimano lichtmetalen hoge flensnaven
velgen verchroomdevelgen 27 x 1 á
banden Vredestein tweetint 27 x 1 á
stuur heren: aluminium pen en voorbouw met verzonken
expanderkop en verchroomde stuurbocht
dames: verchroomde pen met voorbouw en verchroomde stuurbocht

remmen Weinmann Symmetric sidepull
zadel sportzadel
verlichting Koot verf Ichti ngset
kettingkast kunststof
spatbord roestvrijstaal
gewicht 16.3 kg
kleuren parelmoer-oranje, bronsgroen, pastelgroen en zilver
extra's spaakslot, stander, vleugelmoeren, verchr. bagagedrager met klem en remkabelbeschermer, plastik spaakbeschermer (alleen bij 5 versn. derailleur), pomp, plastik
jasbeschermer

Fraai gestyleerd kunststof kettingscherm.
SPRINT TOUR
De vlinderlichte sportfiets met 5 of 3 versnellingen zowel voor haar als voor hem bijzonder
geschikt om in 't weekend eens een lekker eind te
fietsen maar ook voor groottoerisme en fietsvakanties. Natuurlijk heeft de Sprint Race Special
model gestaan voor deze elegante, snelle fiets.
De specifikatie maakt dat duidelijk.

leren Brookszadel voorde perfekte zit

semi automatic rem: altijd de juiste
remslag

metalen kettingkast met chroom
sierplaat

CAMBRIDGE
Een fiets met allure, engelse stijl verwerkt in hollandse degelijkheid, gebouwd om veel en vaak te gebruiken, of 't nu voor
dagelijks vervoer is of voor een fijne fietstocht in het weekend.
Zowel het herenmodel met een framehoogte van 22,5" (57 cm) en
24" (61 cm) als het damesmodel (framehoogte 22"/56 cm) zijn
leverbaar in terugtrapremuitvoering of met een Sturmey Archer
drieversnellingsnaaf in kombinatie met knijp of trommelremmen.
Natuurlijk is dit elegante model uitgerust met 's werelds beste
onderdelen: Ieren Brookszadel, Nordlicht verlichting, Vredestein
hi-speed zwarte banden met witte bies, roestvrijstalen velgen,

metalen kettingkast met chroom sierplaat en aluminium hogeflensnaven. De verchroomde drager met klem, extra reflektor op
het achterspatbord, sportpedalen met reflektor, celluloid jasbeschermer, ringslot, pomp, spatlap en zijstander kompleteren deze
fiets tot een juweel.
Noviteit:
de knijpremuitvoering heeft een semi automatische instelling van
de remblokjes: altijd veilig remmen en geen hinderlijk gepiep.
Kleuren: metallic bruin of bronsgroen

achterlicht beschermd door speciale beugel.

FLYING DUTCHMAN
Fijne, lichtlopende sportfietsen van werkelijke topklasse om de hele
week sportief mee voor de dag te komen. Deze kwaliteitsfiets zorgt
jaar na jaar voor ongeëvenaard fietsplezier. Flying Dutchman, een
uiterst komplete fiets in vele uitvoeringen leverbaar: framehoogte
herenmodel 60 cm in 28" wielmaat. Het damesmodel heeft een 56 cm
hoog frame met 28" wielen. Ook een lage instap model is leverbaar.
Leverbaar met Torpedo remnaaf, knijpremmen of trommelremmen in
kombinatie met een Sturmey Archer 3 versnellingsnaaf.
Een Flying Dutchman voldoet aan zeer vele wensen.

Standaard uitgerust met para tweetint banden, sierkettingkast,
Nordlicht verlichting, sportpedalen met reflektor en roestvrijstalen
velgen, slot, celluloid jasbeschermer, pomp, spatlap, snelbinder,
sierbeugel en stander.
Keuze uit 3 schitterende kleuren: metallic bruin, bronsgroen en zwart.

Flying Dutchman

STURMEY ARCHER NAVEN

kunststof kettingkast

verchroomd sportstuur en pen met
voorbouw

GOEDE FIETSEN BOUWEN IS PRECISIE WERK
Wij zorgen ervoor dat onze fietsen er niet alleen in de
winkel piekfijn uitzien, maar ook nog na jaren intensief
gebruik. Vóór het eigenlijke lakken en moffelen krijgen
onze fietsen namelijk een roestwerende fosfaatbehandeling en daarna zien ze liefst zeventig (70!) meter moffeloven
van binnen.
Grond- en laklagen worden zo'n 40 minuten ingebrand,
zodat ze onverbrekelijk één zijn met 't staal. DUROLON
epoxyhars coating en Taurus lak zijn dan ook enorm krasen stootvast en hebben een hechting, die zelfs hamerslagen en knikken weerstaat. Roest mag u dan ook vergeten.

Torpedo remnaaf voor absoluut veilig
remmen

Kijk, dat is nou onverbeterlijke kwaliteit.
Logisch, dat een fabriek, die zoveel aandacht schenkt aan
zijn lakwerk, ook op alle andere punten het beste nauwelijks goed genoeg vindt. Het chroom van onze fietsen kent
bijvoorbeeld nauwelijks zijns gelijke. En de ruggegraat van
de fiets, het frame, is licht en tegelijk zo oersterk dat het
eigenlijk onverwoestbaar mag worden genoemd. Een
uitgekiende konstruktie, zorgvuldig gekontroleerde fabrikage en zeer hoogwaardige onderdelen maken, dat onze
fietsen uiterst licht lopen en u jarenlang ongestoord
fietsgenot schenken.

BATO
De praktische fiets voor vele doeleinden: woon/werk/schoolvervoer, boodschappen doen, vrijetijds peddelen. Voor een plezierige
prijs toch één brok kwaliteit in vele uitvoeringen: herenmodel in 57
cm framehoogte met 26" wielen, in 60 cm hoogte met 28" wielen.
Damesmodel in 56 cm framehoogte met 26" of 28" wielen. Ook de
Bato heeft een lage instapmodel (28" wiel).
Naar keuze een Torpedo terugtraprem, een 2 versnellingsterugtrapnaaf of in knijpremuitvoering al of niet in kombinatie met een
Sturmey Archer 3 versnellingsnaaf.
Tot de standaard uitrusting behoren de sierlijke kunststof kettingkast met sierbeugel, Vredestein „speciaal" banden, pedalen met
reflektor, verchroomde velgen. Verder geheel kompleet met
verlichting, slot, jasbeschermer, pomp, spatlap, snelbinder en
stander.
Bato, de praktische dagelijks gebruikfiets is er in de kleuren: zwart,
bronsgroen, met. bruin en pacific blauw.

racestuur met veiligheidsremhendels
MIXTE RACE/TOURIST
frame hoogte 21" (54 cm)
versnelling Shimano Eagle 10 versn. derailleur, verchroomde kettingbladen (52 en 42 tands) met verchr. cranks (achtertandwielen 14,15,16, 18 en 21 tds)
pedalen lichtmetaal met reflektor
naven Shimano hoge flensnaven
velgen verchroomd 27 x 1 á
banden Vredestein tweetint 27 x 1 á
stuur alum. pen met voorbouw en verchroomde racebocht
remmen Altenburger Centerpull met veiligheidshevels
zadel racezadel met suède leerdek / Tourist met sportzadel
gewicht 15.3 kg/ tourist 17 kg
kleuren wit, rood en appelgroen
extra's stander, vleugelmoeren op as, plastik spaakbeschermer, pomp, racebel! Tourist met verlichting, spatborden, spaaksloten bagagedrager
met klem

CHAMPION
frame
versnelling
pedalen
naven
velgen
banden
stuur
remmen
zadel
gewicht
kleuren
extra's

hoogten: 22~" (57,5 cm) en 24" (61 cm)
Shimano Eagle 10 versnellingsderailleur; verchroomde
kettingbladen (52 en 42 tands) met verchr. cranks
(achtertandwielen 14,15,16, 18 en 21 tds)
lichtmetaal met reflektor
Shimano hoge flensnaven
verchroomd 27 x 1 á
Vredestein tweetint 27 x 1 á
alum. pen met voorbouw en verchroomde racebocht
Altenburger Centerpull met veiligheidshevels
racezadel van kunststof (Grand Prix)
14.8 kg
wit, rood en appelgroen
stander, vleugelmoeren op as, plastik
spaakbeschermer, pomp, racebel

MIXTE
Voor de sportieve vrouw, die iets aparts wil
bouwden onze konstrukteurs deze geheel eigentijdse lichte racefiets.
Het bijzondere frame is zeer stijf en maakt de
Mixte tot een erg fijne en snelle fiets.
Voor lange afstand rijdsters en tourfietssters die
een toermodel wensen is de Mixte ook verkrijgbaar met een sportstuur, spatborden en drager
met handige bagageklem.
De verdere uitvoering is gelijk zoals nevenstaande specifikatie laat zien.

CHAMPION
De racefiets met een lage prijs, uitermate geschikt voor beginnende snelheidsmaniakken en
lange afstand trimmers.
Een unieke, voortreffelijk gebouwde fiets in deze
prijsklasse.
Bekijk de specifikatie maar eens.

FAVORIET DIENST

Ieren drieveerzadel van de Favoriet Dienst
FAVORIET TOUR
Robuuste, komfortabele en uiterst lichtlopende toerfietsen die al
sinds jaar en dag honderdduizenden Nederlanders hun trouwe dienst
hebben bewezen. Degelijke fietsen zonder poespas, met een zeer
gemakkelijke „zit".
Uitermate geschikt voor bedrijfszeker dagelijks gebruik. Het herenmodel heeft een framehoogte van 60 cm. Het damesmodel, uiteraard
met lage instapframe, heeft 56 cm als framehoogte (wielmaat 28"). De
Torpedo remnaaf - Nordlicht verlichting - Vredestein banden en
verchroomde velgen zijn bewijzen voor de degelijkheid. Standaard
reeds uitgerust met o.a. slot, jasbeschermer, spatlap, snelbinder,
sierbeugel en stander.

Old Fashion

FAVORIET DIENST
Voor de man die voor z'n werk op de fiets is aangewezen en daarbij
vaak flinke vrachten moet vervoeren is de Favoriet Dienst de
aangewezen fiets. Uitvoering als de Favoriet Tour doch met Ieren
3-veer zadel, gelakte velgen, hollands model stuur met vaste nok en
extra zware spaken in het achterwiel. De Favoriet Dienst wordt veel
gebruikt door PTT, Politie, bedrijven en instellingen.
OLD FASHION
De damesfiets uit de jaren '30 is weer helemaal in. Maar dan wel op
basis van hedendaags technisch vernuft gebouwd. De „look" is wel
oud gebleven. Naast de terugtraprem een heuse bandrem, een echte
achterklapstander, zwart gelakte velgen en hollands model stuur met
vaste nok. Standaard uitgerust met verlichting, slot, jasbeschermer
en pedalen met reflektor.
Kleur: zwart met echt oud-hollands bieswerk.

een

grote reflektor op

bagagedrager.

veiligheid

IA

Voor extra

TOPPER
De sterke en veilige fiets met een volwassen uiterlijk voor jongens en
meisjes vanaf plm. 11 jaar. Een weer-en-wind-fiets die tegen een
stootje kan. Ideaal om op naar school, clubs of vrienden te gaan.
Framehoogte jongensmodel 53,5 cm, damesmodel 51 cm (wielmaat
26"). Voor de veiligheid uitgerust met grote extra reflektor op de
bagagedrager, reflekterende pedalen en degelijke verlichting. Volwassen door slot, jasbeschermer en stevige zijstander. Kleuren:
bordeaux-rood en metallic groen.

JUNIOR
De kleinere versie van de Topper berekend op „zwaar" gebruik door
kinderen vanaf 8 à 9 jaar. Framehoogte voor zowel jongens als
meisjesmodel 46 cm (wielmaat 24"). Ook de Junior heeft de
„volwassen"-uitrusting van de Topper alsmede de grote reflektor op
de achterdrageren reflekterende pedalen. Kleuren: bordeaux-rood en
metallic groen.

ASCOT
Een fijne sportfiets voor alledag. Mooi sportief,
uitstekend van kwaliteit en dat voor een uitzonderlijk lage prijs. Een fiets die u overal naar toe
brengt: school, werk, het winkelcentrum of de
vrije natuur. Framehoogte herenmodel 57 cm,
damesmodel 56 cm, zowel met parallel buisframe als met het gemakkelijke lage instap-frame
(26" wielen). Leverbaar met Favoriet terugtraprem of knijpremmen met of zonder 3-versnellingsnaaf. De verchroomde velgen, de zwarte
Vredestein banden en de pedalen met reflektor
geven de Ascot een luxe uiterlijk.
Verder kompleet met verlichting, slot, jasbeschermer, pomp en stander. De kleuren: zwart,
metallicgroen, metallic bruin en bordeaux-rood.

PASSAN 22
De moderne fiets voor moderne mensen. De handige snelverstelling van zadel en stuur maken 'm geschikt voor gebruik
door 't hele gezin. De handige voordrager met geplastificeerd
mandje maken de PASSAN 22 niet alleen tot een fiets die je
snel even pakt voor een boodschap maar waar je ook
gemakkelijk de hele picknick uitrusting mee vervoert.
De framehoogte is 44,5 cm (22" wielmaat); chroom velgen,
roestvrijstalen spatborden, verlichting, slot en stander horen
er allemaal bij.
Keuze uit twee frisse kleuren: bruin en appelgroen.

PASSAN 20
Een oersterke en absoluut veilige kinderfiets waar jongens en
meisjes tussen 7 en 11 „ruig" mee om kunnen gaan. Door het
eenvoudig in hoogte verstelbare zadel en stuur groeit deze
fiets jaren met het kind mee.
De framehoogte is 40,5 cm (wielmaat 20"). De Passan 20 is
uitgerust met lichtmetalen spatborden, achterlicht, voorlamphaak en een bagagedrager met veerklem. Kleuren: rood of
appelgroen.

PASSAN MINI
De kleinste telg uit de Passan serie. Geschikt voor kinderen
vanaf 5 jaar. Natuurlijk is de uiterste aandacht aan de veiligheid
besteed: praktisch onverslijtbare terugtraprem, grote achter
reflektor en sterke framekonstruktie maken de Passan Mini tot
een fiets die jaren en jaren meegaat. Belangrijk, want ditfietsje
groeit met het kind mee. Zadel en stuur zijn eenvoudig
verstelbaar.
Kleuren: rood en appelgroen.
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Rijwielen - Bromfietsen
W. > os
Eikenlaantje 4
BLARICUM - Tel. 83110

PASSAN TWIN
De deelbare uitvoering uit de Passan familie.
Door een paar simpele handelingen kan de Passan Twin in 4
delen uiteen genomen worden en is zo gemakkelijk mee te
nemen in auto of boot.
De Passan Twin is standaard uitgerust met een vouwpedaal
(kompakt op te bergen) en is eveneens leverbaar met passende voordrager en mandje.
Keuze uit de kleuren bruin en appelgroen.

VREDESTEIN BANDEN

Passan Twin

Technische wijzigingen in de uitvoering van onze fietsen
worden te allen tijde voorbehouden

BATAVUS INTERCYCLE B.V. HEERENVEEN
POSTBUS 515
TEL 0513039123117L)
TELEX NO 46026
BANKIER
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PARTICULIERE PRIJSLIJST FONGERS RIJWIELEN, INGAANDE 15 FEBRUARI 1977
PARTICULIERE PRIJS
INCL. BTW

LEVERBAAR IN:

KLEUR:

- "Torpedo"remnaaf

f 479,—

H.tr.h.:23'"

Zwart

R.

- "Torpedo" remnaaf

f 465,—

H.tr.h.:23'/ "
Dirk. .22"

OLD FASHION
28 x 1'/t

R.

- "Favoriet" rem
m naaf

f 429,—

CAMBRIDGE
27 x 1'/a

R.

-"Torpedo" remnaaf

j 579,—

K.3

- Knijpremmen 3-speed

f 625.—

T.3

. Trommelremmen
3-speed
met kabeloverbrenging

f 692,—

TYPE.

MODEL:

UITVOERING:

DIENST:

FAVORIET
28 x 1'/v

R.

TOUR:

FAVORIET
28 x 1'/a

SPORT met 27"
wielen

SPORT met 28"
wielen

FL. DUTCHMAN
26 x 15/8 x 13/8

R.
K.3

- Knijpremmen 3-speed

f 552,—

- Trommelremmen
met trekstangen
- idem met trommelremmen 3-speed

f 617,—

- ' 'Torpedo" remnaaf
- Trommelremmen
met trekstangen
- idem met trommelremmen 3-speed
met trekstangen

f499,—
f 617,—

R.
T.
T.3

SPORT met 26" en
28" wielen

BATO
26 x 13/8 ot
28 x 15/8 x 13/8

f 499.—

T.
T.3

lage instap
28 x 15/8 x 13/8

- "Torpedo" remnaaf

CODE
MONT.
UITV.

BIJZONDERHEDEN:

CODE MONTAGE:
UITVOERINGEN:

C.

Gelakte velgen, drieveerzadel, spaken nr.12 in
achterwiel, Holl.stuur

Zwart

B.

Verchroomde velgen.
Sportstuur.

A.: lamp, slot jasbeschermoer, pomp, spatlap,
snelbinder, sierbeugel
en stander.

D.fr.h.:22"

Zwart

J.

Gelakte velgen.
Oud model met gebogen
buis. Bandrem, Holl.stuur.

H.fr.h.:22' "24"
D.fr.h.:22"

Bronsgroen
Metallic-bruin

I.

Roestvrijstalen velgen,
Metalen kettingkast met
chroom sierplaat.
Celluloid jasbeschermer.
Brooks zadel type B 66.
Chroom drager met
verende klem.
Zwarte banden met
witte streep op zijvlak.

H.fr.h.:23'/a"
D.fr. h.:22"
parallelfr.
28" wielmaat

Zwart
Bronsgroen
Metallic-bruin

A.

Roestvrijstalen velgen.
Para Tweetint banden.
Sierkettingkast.

B.

D.fr.h.:22"
met lage instap
in 28" wielmaat

R.

- "Torpedo" remnaaf

f 398,—

- 2v. duomatic remnaaf

f 443,—

K.

- Knijpremmen

f 413,—

K.3

- Knijpremmen
3-speed

f 451,—

G.: lamp, pomp, spatlap.
H. : lamp, slot, pomp en stander.
I.:

lamp, slot, jasbeschermer,
pomp, spatlap en stander.

J.:

lamp, slot, jasbeschermer en
stander aan drager.

f qgg,—

H.fr.h..23'/a
D.fr.h.:22"
parallelar.
28" wielmaat

Bronsgroen
metallic-bruin

A.

Zwart
Bronsgroen
Metallic-bruin
Pacific-blauw

B.

Zwart
Meta-groen
Metallic-bruin
Bordeaux-rood

D.

Zilver grijs
Pastel groen
Brons groen
Parelm. oranje

D.

Kunststof kettingschermVerchroomde velgen
alum. stuurpen met verzonken expanderkop.
Tweetint banden.

H.

Uitvalnaven, verchroomde vorkpunten, center pull
raceremmen met safety levers. Kunststof kettingscherm en
spaakbeschermer, stuurpen met verzonken expanderkop.

Verchroomde velgen.
Kunststof kettingkast.

De Passan-20 en Passan-Mini
worden ZONDER toebehoren
geleverd.

f 398,—

D.fr.h.:22"
m. lage instap
in 28" wielmaat

ASCOT
26 x 13/8

R.
K.
K.3

- "Favoriet' ' remnaaf
- Knijpremmen
- Knijpremmen
3-speed

f 346,—
f 361,—
f 399.—

H.fr.h.:22'/z"
D.fr.h.:22"
m. parallelfr.

lage instap
260 13/8

R.

- "Favoriet" remnaaf

f 346,—

D.tr.h. - 22"
m. lage instap

SPRINT-TOUR
27 x 1'/a

K.3
K.5

- Knijpremmen 3-speed
- Knijpremmen met
5v. derailleur

f 459,—
f 495,—

H.fr. h.:22'/x"
en 24"
D.fr.h.:22"

SPRINT-RACE
27 x 1'/a

K.5

- Knijpremmen met
5v derailleur

f 499.—

H. tr.h..22'"
en 24"

SPRINT-RACE
SPECIAL
27 x 1i/

K.10 - Knijpremmen met
10v. derailleur

f

577,—

H. tr.h.: 22Vz'"
en 24' '
H.fr.h.:25' ' '

Parelm, oranje

SPRINT GRAND
TOURIST
27 x 11/8

K.10 - Knijpremmen met
10v derailleur

f 785,—

H. fr.h.:22V"
en 24"
D.fr. h.:22"

Bronsgroen
Parelm. oranje
Zilvergrijs

SPRINT GRAND
TOURIST RACE
27 x 11/8

K.10 - Knijpremmen met
100 derailleur

f 798,—

H.fr.h.:22'/r"
en 24"

LICHTGEWICHT-RACE
28" wielen

SPRINT
PROFESSIONAL
28 x 15/8 x 11 / 16

K.10 - Knijpremmen met
10v. derailleur

f 1025,—

H.fr. h.:22"
23"-24"-25"

Pastelgroen
Parelm. oranje
Zilvergrijs

K.

Reynolds buis 531, aluminium
velgen, geen spatborden.
Shimano 600-derailleur,
uity naven, knijpremmen.

GEZINS- en
DEELFIETSEN

PASSAN.TWIN
(deélfiets)
wielra. 22 x 13/8

R.

-"Favoriet" remnaaf

f 385,—

één model
fr.h.:17' ''

Bruin
Appelgroen

F.

met vouwpedaal,
roestvrijst. spatborden,
drager met veerklem.

PASSAN 22''
(gezinsfiets)
wielm. 22 x 13/8

R.

-"Favoriet" remnaaf

f 356,—

één model
fr.h..17V,"

Appelgroen
Bruin

F.

Roestvrijst. spatborden,
drager met veerklem.

TOPPER
wielm. 26 x 13/8

R.

- "Favoriet" remnaaf

f 313,—

H.fr.h,:21"
D.fr.h.:20' '
m. parallelfr.

Bordeaux rood
Meta groen

D.

Verchroomde velgen.

JUNIOR
wielm. 24 x 13/8

R.

- "Torpedo Jet" remnaaf

f 275,—

Jo.fr. h.: 18"
Me.fr.h. -18"
m. parallelfr.

Bordeaux rood
Meta groen

F.

Verchroomde velgen.

PASSAN-2o
meegr0eifiets)
telra. 20 x 1.75

R.

. "Torpedo Jet" remnaaf

f 283,—

één model
fr.h.:16""

Rood
Appelgroen

—

Lichtmetalen spatborden.
drager met veerklem.

PASSAN-MINI
wielra. 18 x 13/8

R.

één model
fr. h.:14"

Rood
Appelgroen

—

Lichtmetalen spatborden.

- ' 'Torpedo Jet" remnaaf

lamp, slot en stander.

A.

-"Torpedo" remnaaf

~

F.:

Zwart
Bronsgroen
Metallic-bruin
Pacific-blauw

R.

JEUGD- en
KLEUTERFIETSEN

lamp, slot, jasbeschermer en
pomp.

H. fr.h.:22'/"
D.fr.h.:22"
m. parallelar.
26" wielmaat
H.fr.h.:23' "
D.fr.h.:22"
m. parallelfr.
28" wielmaat

lage instap
28 x 15/8 x 13/8

LICHTGEWICHT
SPORT met 27"
wielen

E. :

K.: pomp.

- Trommelremmen
3-speed
met kabeloverbrenging

SEMI
LICHTGEWICHT
SPORT met 27"
wielen

D.: lamp, slot, jasbeschermer.
pomp en stander.

f 647, —

T.3

SPORT met 26"
wielen

C.: lamp, slot, jasbeschermer, spatlap, snelbinder en stander.

f 647,—

R.2

28 x 15/8 x 13/8

B.; lamp, slot, jasbeschermer, spat lap, snelbinder, sierbeugel en
stander.

f 234,—

Verchroomde velgen.
Zwarte banden.

Uitvalnaven, verchroomde vorkpunten, centerpull raceremmen met safety levers, alum. stuurpen met verzonken
expanderkop, alum spieloos crankstel, stuur met alum.
bocht, zadeltasje met gereedschap.
G.

Frame van ' 'Columbus"buis, aluminium spieloos crankstel,
zadeltas i. p. v. drager. Banden 27 x 11/8. Lichtmetalen velgen.
Lichtmetalen stuur. Kunststof spatborden. Brooks zadel B 72.
Als boven, doch: Race-stuur m/veiligheidsremmen.
"Arius"-racezadel met buffelleer dek. "Sakae"-lichtmet.zadelpen to /speciale bevestiging.

SUPER LICHTGEWICHT
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