Dit is het juiste moment!
Dit is het juiste moment om uw fiets klaar te maken
voor het komend seizoen. Denk aan het onderhouden
en vervangen van onderdelen zodat u straks met
plezier wat uurtjes kunt doorbrengen op uw (race)fiets
zodra het weer beter wordt.
Onze werkplaats is open.
Bestellingen kunt u doen via onze webshop en als u
hier niet kunt vinden wat u nodig hebt, neemt dan
gerust contact met ons op.
Bestelde producten kunt u vervolgens op afspraak bij
ons afhalen.
Indien gewenst bezorgen wij bestellingen vanaf €
25,= gratis in Eelde-Paterswolde, Eelderwolde,
Glimmen, Haren, Yde-de Punt, Zuidlaren, Vries,
Tynaarlo en Hoogkerk. Voor bestellingen tot € 25,=
zijn de bezorgkosten € 7,50.
Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens onze
gebruikelijke openingstijden (050-3129256).
Tip voor na de avondklok
Heeft u onze nieuwe website en de daaraan
gekoppelde webshop al
bekeken? www.gortertweewielers.nl
Blijf gezond!

IdWorx - It works!
Wij zijn trots u te kunnen berichten dat wij dealer zijn
geworden van Idworx. Idworx biedt mountainbikes, trekking
fietsen, gravel & adventure bikes en elektrische fietsen,
welke fietsen stuk voor stuk een beleving zijn om op te
rijden.
Ontstaan uit ervaringen van mountainbikers, wereldfietsers
en fietsforensen. Idworx fietsen zijn sterk, betrouwbaar,
onderhoudsarm, zo licht mogelijk, en alle modellen hebben
een eigen belofte. Uw topfiets maken is de kunst van Idworx.
Op een topfiets rijden, helemaal samengesteld naar uw eigen
wensen, is uw feest.
U bent uitgenodigd voor een proefrit, coronaproof buiten
natuurlijk.

Tips uit onze webshop

verwarmde
handschoenen
Nieuw, de Klan-e Light
Unix verwarmde
handschoen is de
perfecte oplossing voor
warme handen op uw
(elektrische) fiets,
scooter of voor outdoor
activiteiten. De
elektrisch verwarmde
Light Unix handschoen
heeft een comfortabele
waterdichte voering. De
verwarmingselementen
bevinden zich op de
vingers en op de
volledige hand zodat de
warmte gelijkmatig
verdeeld wordt.
shop
handschoenen

verlichting

overschoenen

Zorg dat u gezien
wordt! Hoe meer licht,
hoe beter. Een los
batterijlampje aan uw
arm, dat nauwelijks
(nog) licht geeft, draagt
uiteraard niet bij aan uw
veiligheid.In onze shop
vind je verschillende,
hoogwaardige LEDverlichting van Lezyne
voor op de fiets. Er zijn
grofweg twee soorten:
Performance LEDlampen; hebben een
hoog aantal lumen en
zijn ideaal wanneer je op
donkere, onverlichte
stukken rijdt. Sport LEDlampen; zijn juist
geschikt voor normaal
fietsverkeer en
sportieve

Of het nu koud, nat of
winderig is, met de
juiste kleding hoef je je
geen zorgen te maken
of je wel warm genoeg
blijft.
Geweldige functionele
kleding voor elk
seizoen, die je in staat
stellen om meer te
rijden, vind je in onze
shop.
shop
fietskleding

fietsactiviteiten, zoals
BMX, MTB en
racefietsen.
shop verlichting
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