DIT JAAR 10 JAAR ACTIEF IN MARIAHOEVE!
Voor zeer betaalbare kwaliteits
kwaliteitsfietsen van het merk Cortina en
vakkundige reparaties aan uw
fiets, hèt adres in Mariahoeve.
Klantgericht denken, service en
vakmanschap, daar sta ik voor.

Ik lever al mijn fietsen rijklaar en inclusief 1e servicebeurt!
ZEER BETAALBARE KWALITEITSFIETSEN VAN HET MERK CORTINA
CORTINA MILO
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CORTINA U1
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Leverbaar in Black, White Pearl, Pearl Grey en Titanic
Green. Terugtrap rem met 3 versnellingen. Solide
stadsfiets. Stevige voordrager. Robuust en licht
aluminium frame. Leverbaar in diverse de maten:
dames 49 tot 57 cm en heren 51 tot 65 cm.

CORTINA U4

Leverbaar in Black en Blue Haze. Solide stadsfiets met
Axa slot en batterij verlichting. Leverbaar in de maten
dames 49 tot 57 cm en Heren 51 tot 65 cm.

CORTINA U4 MINI
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Leverbaar in Azur Blue Matt, Grey Matt, Cyclaam Matt,
Jadeitte Black. Alu frame, Axa slot en batterij verlichting en voordrager. Leverbaar in de maten dames 50
tot 57 cm en heren 50 tot 65 cm. Met 3 versnellingen.
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Deze mooie en functionele kinderfiets is leverbaar
in 24”en 26” wielmaat. Een alu frame dat er robuust
uitziet en toch licht van gewicht is. Axa slot,
voordrager en in de kleuren Pearl Grey, Greeny,
Cyclaam Traffic Grey en Black. Dezelfde fiets als
papa of mama! Verkrijgbaar in 42 cm en 46 cm.
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WIJ HEBBEN RUIM 25 JAAR ERVARING
AANBIEDING: Handige accessoires!
S
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• Geen boodschap te zwaar! Dubbele oersterke
canvas achtertassenset compleet gemonteerd
op uw fiets, klaar terwijl u wacht.
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• Buitenband en met binnenband 28x1-3/8 (meest
voorkomende maat) Compleet gemonteerd
• Handige 1e kwaliteit fietspomp, merk Jumbo
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Complete servicebeurt van uw fiets
Uw fiets wordt schoongemaakt, gepoetst en nagelopen
op de volgende technische punten:
• Spaakspanning, eventueel spannen
en richten van de wielen
• Ketting reinigen en smeren
• Remmen stellen
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• Versnellingen stellen
• Naafspeling controleren
• Banden controle

Ca. 50 overige controlepunten w.o. alle boutjes en moeren. Na deze
beurt rijdt uw fiets weer lekker licht, rammelt niet meer en is veilig.
U krijgt een verslag van de staat van uw fiets na de beurt.
We kunnen uw fiets desgewenst tegen een kleine vergoeding ook
ophalen en brengen.

Ook voor de sportieve fiets kunt u bij ons terecht!
U bent van harte welkom bij Peter van Melzen 2 wielers!
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