Gravelbike, de nieuwste fietstrend
Wat is een gravelbike eigenlijk?
Een gravelbike is een variant op de racefiets maar dan
geschikt voor het rijden op verschillende soorten
ondergrond. De frames zijn robuuster en ze zijn
voorzien van bredere, stoere banden. Bredere banden
zorgen voor meer comfort en grip op een zachtere
ondergrond. Met een gravelbike kun je probleemloos
omschakelen tussen verharde wegen en onverharde
paden.
Ben je op zoek naar één fiets voor allerlei
verschillende ritten, zit je met een gravelbike goed. Bij
Erik Gorter Tweewielers zijn er diverse op voorraad en
snel leverbaar. Ga naar onze site en bekijk het aanbod
van gravelbikes!

Fietsen in het donker

Nog een nieuwe trend: fietsen in
het donker. Een hele magische
beleving. Gewapend met
lichtbundels kun je, ook in de
winter, 's-avonds plezierige
fietstochten maken. Zorg dat dit
veilig gebeurt, wees alert en zorg
dat je zichtbaar bent. Ga niet
alleen en volg een veilige route
met weinig verkeer. Zo kun je ook
in de winter samen met je
fietsmaten je conditie op peil
houden.
BEKIJK HIER ONS ASSORTIMENT VERLICHTING
EN ZICHTBARE WARME KLEDING

SAVE THE DATE!

Woensdag 19 januari 2022
gaan we bij Erik Gorter
Tweewielers in Eelde een ladies
night organiseren. Daarbij zullen
onderwerpen aan de orde komen
zoals techniek, onderhoud en
voeding. Nadere details volgen

z.s.m. Houd onze website in de
gaten!

Tips uit onze webshop
Lezyne Connect
Smart 1000XL
Een krachtige,
multifunctionele
koplamp met een
maximale lichtopbrengst
van 1000 Lumen.
NIEUW - met Smart
Wireless Connect
technologie: bedien de
lamp via je telefoon of
Y12+ Lezyne GPS
device. De modes kan je
via een speciale app
aanpassen naar je
wensen..
.

shop deze lamp

Shimano SPHYRE Wind
Fietsbroek

GripGrab
windster
handschoen

Anatomisch ontwerp
Het 3D Anatomic
patroon wordt
gecombineerd met
winddicht thermisch
materiaal voor het
hoogste
beschermingsniveau in
koud weer en meer
trapcomfort.

De Windster is een
comfortabele allround
winterfietshandschoen
die warmte, flexibiliteit
en stijl combineert. De
ademende,
waterafstotende en
isolerende
eigenschappen maken
het een uitstekende
handschoen voor
vochtige en koude
omstandigheden. De
Windster zorgt voor een
unieke pasvorm en
gevoel, door een box
finger constructie met
de stiksels aan de
buitenkant van de
vingers. De handpalm is
gemaakt van een
kunstsuède materiaal,
dat duurzaam, maar
toch zacht en zelfs
waterafstotend is. Aan
de binnenkant zorgt
een comfortabele
voering voor isolatie en
een behaaglijk gevoel,
en de gebreide
manchet maakt de
algehele look en het
gevoel van deze
functionele handschoen
compleet.
.

Veelzijdig bij
wisselend weer
Waterafstotende stof
voor wisselende
fietsomstandigheden.
Geïntegreerd
comfort
Strategische
materiaalkeuze zorgt
voor prestaties in de
strijd tegen de
elementen en platte
gelijmde naden zorgen
voor meer fietscomfort.

shop deze
handschoen

shop deze broek
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