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Over Azor

Inhoud

In 1997 ben ik samen met mijn toenmalige compagnon een kleine fietsenfabriek begonnen. Daarvoor 
werkten wij allebei bij een grote fietsenfabriek in Nieuwleusen. Wij waren niet tevreden met de gang van 
zaken aldaar en wij dachten “dat kan beter”. Zodoende zijn wij in 1997 voor onszelf begonnen. Eerst 
monteerden wij de fietsen met z’n tweeën, als de telefoon ging, legden wij het gereedschap even neer en 
na het telefoongesprek gingen wij weer verder met sleutelen. ’s Avonds regelden wij de papierwinkel. Onze 
doelstelling was een A-merk fiets te maken voor een scherpe prijs. Later kwamen wij erachter dat er meer 
vraag was naar fietsen met een superkwaliteit. Daar bedoel ik mee: een fiets die niet snel roest, onderdelen die 
niet snel stuk gaan, extra sterke wielen, etc. Dit bereikten wij door alle onderdelen uitgebreid te testen. Kortom 
een fiets die gewoon lang meegaat. 

Ook kwamen wij erachter dat de klanten de fiets graag zelf samenstelden. Toen hebben wij besloten om 
daar onze productie op af te stemmen. Je zult je afvragen, waarom zijn de Azor-fietsen niet veel duurder dan 
andere bekende merken, ondanks het feit dat wij de fiets per 1 stuks moeten maken (geen grote series) Dit 
komt omdat wij totaal niet aan reclame doen en geen vertegenwoordigers hebben. Ook is de verhouding 
mensen die aan de fiets sleutelen/niet aan de fiets sleutelen bij ons 3 op 1 en bij collega concurrenten 1 op 1 is. 

Nu zoveel jaren later hebben we een team van 40 personeelsleden aan het werk, waaronder een groep 
visueel gehandicapten van Koninklijke Visio te Echten. Wij zijn nu vooral bekend van de bakfietsen van Bakfiets.
nl, de witte fietsen van Park de Hoge Veluwe en de fietsen die wij geleverd hebben aan de Koninklijke Marine 
en de Koninklijke Luchtmacht. Ook exporteren wij fietsen naar 15 landen in de EU, Amerika, Australië en zelfs 
Afrika. 

Ons doel is om voor iedereen een goede en betaalbare fiets te kunnen maken. Lange, kleine, dikke, dunne 
mensen, mensen die een lage instap willen, mensen die één, twee of drie kinderen hebben of als je gewoon 
een persoonlijk tintje aan je fiets wil geven. Alles en iedereen kan uit de voeten met een Azor. 

J. Rijkeboer 
Directeur 

•  U stelt de fiets zelf samen. U betaalt dus niet voor onnodige extra’s. 
•  Uw fiets is uniek en wordt speciaal voor u gemaakt.
•  Elke Azor is voorzien van een keihard drielagen poederlak systeem 

met zinkhoudende grondlaag. 
•  De spatborden en stangen zijn onder de laklaag verzinkt (dus ook in 

de holle ruimtes) of ze zijn gemaakt van roestvrijstaal. 
•  Alle frames zijn uitgerust met oversized buizen. Hierdoor wordt de fiets 

sterker, maar bijna niet zwaarder. Een Azor rijdt hierdoor erg stabiel. 
Ook hebben de frames een zeer slimme geometrie. 

•  De roestvrijstalen spaken passen precies in de naaf (80% minder 
spaakbreuk) en zijn minimaal 2,35 mm dik (spaak 13). 

•  Alle frames zijn uitgerust met een dubbele standaardplaat, zodat 
deze er nooit af zal breken. (zelfs niet als je op de fiets gaat zitten als 
hij op een tweepootstandaard staat)

•  De RVS kabels zijn met teflon gevoerd. Dit staat garant voor een 
soepele werking. 

•  Elke Azor is uitgerust met zoveel mogelijk roestvrijstalen onderdelen.  
Zo is bv het stuur bijna altijd van roestvrijstaal. (muv sommige lichte 
fietsen, dan aluminium). 

•  Elke Azor heeft zeer sterke velgen. 
•  Elke Azor heeft antilekbanden. 
•  Bijna alle lassen worden met koper nagesoldeerd. Dit vermindert roest 

en dit geeft een sterkere verbinding.
•  Elke Azorfiets wordt met veel zorg met de hand in elkaar gezet. 
•  Alle onderdelen worden uitvoerig getest op slijtage, breuk en corrosie. 

Alleen het beste is goed genoeg voor een Azor fiets. 
•  Door het gebruik van de beste materialen en onderdelen loopt een 

Azor lekker licht, is betrouwbaar en zorgt voor jarenlang fietsplezier. 
•  Uw Azor wordt in Nederland (Hoogeveen) gemaakt.
•  Bij de ontwikkeling en productie wordt het milieu zo weinig  

mogelijk belast. 

Deze folder is opgebouwd in 2 delen:

Standaard fietsen
Het eerste deel bevat kant en klare fietsen. Bij deze modellen heeft Azor al de beste onderdelen gezocht 
bij de frames en zo de ideale fiets samengesteld voor een bepaald doel. Of u een stadsfiets, schoolfiets, 
boodschappenfiets of tandem zoekt er is voor iedereen wel een model.
Deze modellen zijn kant en klaar; soms al afgebeeld met accessoires/opties. De prijzen die er bij staan zijn zoals 
de fiets is afgebeeld. Wilt u kleine veranderingen aan de fiets doorvoeren dan kan dat vaak wel. Kijk daarvoor 
in de optie lijst achter in de folder op pag 40 en 41.

A la Carte
Het tweede deel start op pagina 23, hierin wordt het Azor systeem uitgelegd. U kiest dan een onderdelen 
groep, neemt daar een frame naar wens bij en tenslotte een eventuele optie. Samen vormen ze de complete 
fiets met uw eigen specificatie en prijs. Uw unieke fiets die speciaal voor u wordt gemaakt. Op deze manier zijn 
er meer dan 1 miljoen mogelijkheden voor uw fiets.
Deze fiets wordt pas gemaakt nadat hij door u besteld is. Uw dealer kan u helpen bij het maken van de keuzes.
Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken van uw fiets en veel fietsplezier.

Het Azor team.

Waarom een Azor?

Azor Collectie



RVS stuurbocht

De Texel is speciaal 
ontworpen om zware lasten 
te dragen. De degelijke 
onderdelen maken de fiets 
beresterk. De ideale fiets 
voor boodschappen en 
andere zware lasten.

De spaken in het achterwiel 
zijn extra dik en worden 
normaal in een bromfiets 
gebruikt (maat 12).

Maten en kleuren zie Kruis frame 
pagina 29.
 

Deze Texel heeft het Abdy 
frame; dit frame is langer 
dan normaal, waardoor 
het perfect geschikt is voor 
kinderzitjes of voor mensen 
die een ruime zit wensen.
De Yepp drager achter is ook 
perfect voor kinderzitjes.

Maten en kleuren zie Abdy frame 
pagina 29.

Prijzen Texel met Kruis frame en Pick-up drager:
Shimano terugtraprem met naafdynamo: RD: € 787,- 
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem en naafdynamo: R3D: € 847,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN3D: € 927,- 
Shimano 7 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN7D: € 1007,- 

Prijzen Texel met Abdy frame en Pick-up drager:
Shimano terugtraprem met naafdynamo: RD: € 787,- 
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem en naafdynamo: R3D: € 847,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN3D: € 927,- 
Shimano 7 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN7D: € 1007,-   

Texel

Texel

NN7D(€ 849) + Kruisframe dames cargoblauw(€79) + Pick-up drager(79) = € 1007,-

NN7D(€ 849) + Abdy Heren matgraniet(€ 79) + Pick-up drager(€ 79) = € 1007,-

Jumbo tweepoot 
standaard

Extra sterke 
Yepp drager 

Stuurstabilisator 

Aluminium pedalen

rvs velgen extra 
dikke spaken

Kruis frame heren zwart

Abdy dames oudgroen

54Fat tire Azor fietsen
Azor heeft fietsen voor iedereen. Hierna treft u modellen aan waarbij wij 
bij ieder frame het onderdelen pakket hebben gekozen dat wij het beste 
vinden passen. 

 
Fat-tire fietsen hebben zoals de naam al zegt dikke banden 
voor extra comfort.

De Highschool  is de  
no-nonsense fiets van Azor. 
Sterke robuuste materialen 
en doordachte details 
maken de fiets bijzonder 
geschikt als schoolfiets. 

Voorbeelden hiervan zijn 
de supersterke velgen en 
de beschermer voor de 
versnellingshendel. De 
stuuromslagbeveiliging 
beschermd de kabels en de 
koplamp.

Maten en kleuren zie opa  
en oma frame pagina 28.

Prijzen Highschool  met Basis Opa of Oma frame met Pick-up drager:
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem en naafdynamo: R3D: € 768,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN3D: € 848,- 
Shimano 8 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN8D: € 998,-

Prijzen Schiermonnikoog:  zonder naafdynamo: met naafdynamo:
Shimano terugtraprem: R:   € 594,- RD:  € 624,- 
Sram 2 versnellingsnaaf: R2: € 664,- R2D: € 694,- 
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem:  R3: € 654,- R3D: € 684,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen: NN3: € 744,- NN3D: € 764,- 
Shimano 7 versnellingen met handremmen: NN7: € 824,- NN7D: € 844,-

Deze goedkoopste Fat 
tyre fiets is alles behalve 
basic. Door het gebruik 
van veel roestvrijstalen en 
sterke onderdelen is deze 
fiets perfect geschikt voor 
dagelijks gebruik in weer en 
wind. 

Maten en kleuren zie opa en oma 
frame pagina 28.

Highschool 

Schiermonnikoog

NN3D (€ 769) + Opa frame matblauw (€ 0) + Pick-up drager (€ 79) = € 848,-

NN3D (€ 685) + Oma frame violet (€ 0) + Pick-up drager (€ 79) = € 764,-

Extra sterk Viaggo 
zadel

Degelijke Widek bel 

Beschermer 
versnellingshendel

Veel rvs onderdelen

Stuuromslag 
beveiliging

Batterij verlichting

Extra dikke 
antilekbescherming

Oma matrood met Pick-up 

Opa matlegergroen 

kijk op 
pagina 40 
voor meer 

opties!

kijk op 
pagina 40 
voor meer 

opties!
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De Schouwen is met het 
hier gemonteerde IFL 
frame een bijzondere 
verschijning. Het klassieke 
stuur en de automatische 
2-versnellingsnaaf maakt dat 
de fiets oogt als een klassieke 
racefiets, maar fietst als een 
moderne fiets!

Maten en kleuren zie IFL frame 
pagina 30.

Prijzen Schouwen met IFL frame:
Sram 2 automaat met terugtraprem: R2: € 958.-  
Sram 2 automaat met terugtraprem en handrem voor: NR2: € 1028,- 
Shimano 8 versnellingen met terugtraprem: R8:  € 1058,-  
Shimano 8 versnellingen met terugtraprem en handrem voor: NR8:  € 1128,-

Schouwen

R2 (€ 759) + IFL frame (€ 199) = € 958,-Laser gesneden 
buizen

Automatische 2 
versnellings naaf

Crankstel met 
alu rand

De Marken is een sportieve 
fiets met een notalgische 
uitstraling. Het leren zadel 
en handvatten, de houten 
spatborden, zwarte velgen 
en spaken maken van deze 
fiets een plaatje. De Marken 
is bewust “clean” gemaakt 
zonder achterdrager. 
Natuurlijk is deze optioneel te 
bestellen. 

Maten en kleuren zie opa en oma 
frame pagina 28.

Prijzen en gewichten met Marken frame met Pick-up drager.
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem en naafdynamo:  R3D: € 908,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo:  NN3D: € 1008,-
Shimano 8 versnellingen met handremmen en naafdynamo:  NN8D: € 1158,-

Marken

NN8D (€ 1079) + Opa frame mat legergroen met Pick-up drager (€ 79) = € 1237,-De houten 
spatborden Leren handvatten

Brooks Aged  
leren zadel

40 Lux powerled 
koplamp

Deze Highschool  heeft een 
frame met 2 parallel lopende 
buizen. Dit geeft de fiets een 
mooi sportief uiterlijk en de 
extra achtervork maakt het 
frame sterker.

De Highschool heeft 
een Rotorbel die minder 
kwetsbaar is doordat hij 
aan de binnenkant van de 
stuurbocht is gemonteerd.
Zie ook pagina 4.

Maten en kleuren zie Aluminium Pick-
up Parallel frame pagina 31.

Prijzen Highschool  met Alu Parallel frame met Pick-up drager :
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem en naafdynamo: R3D: € 858,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN3D: € 938,- 
Shimano 8 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN8D: € 1088,-

Highschool 

NN3D(€ 769) + Alu Parallel matgraniet frame incl. Pick-up drager(€ 169) =  € 938,- Yepp achterdrager Rotorbel 

Sterke Andra velg 
Neem je schooltas

gemakkelijk mee

Fat-tire fietsen
Op de eilanden of in de stad,  
een Azor fietst altijd Fantastisch

De Ameland is een lichte 
en sterke fiets. De Ameland  
heeft, door zijn zwarte 
velgen en spaken een retro 
uitstraling.
De lichtlopende Schwalbe 
Big Apple banden geven 
de fiets ook comfort. Het 
gekozen alu frame in dit 
pakket is extra stabiel door 
de dubbele achtervork.

Maten en kleuren zie Alu Oma Pick-
up en Alu Transport frame pagina 31.

Prijzen Ameland met Alu Oma / Alu Transport frame met Pick-up drager en extra zadeltje:
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem en naafdynamo: R3D: €   937,- 
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN3D:  € 1037,-
Shimano 8 versnellingen met handremmen en naafdynamo: NN8D: € 1187,-
Nu-Vinci met handremmen en naafdynamo: NNiD: € 1437,-
Meerprijs electrisch ondersteund:  € 1500,-

Ameland

NN8D(€ 949) + Alu Oma Pick-up met Pick-up drager(€ 169) + extra zadeltje(€ 69) = € 1187,- 35 Lux Koplamp Grote Dingdong bel

Brooks Aged  
leren zadel

Shimano IM81 
Rollerbrakes

Alu Transport matblauw

kijk op 
pagina 40 
voor meer 

opties!
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De Heavy Duty is, zoals de 
naam al zegt, gemaakt 
voor het zware werk. Alle 
onderdelen zijn zo sterk 
mogelijk; dit maakt de fiets 
“bijna onverwoestbaar”.

Maten en kleuren
zie Transport frame pagina 29.

Prijzen Transport frame en Pick-up drager: batterij verlichting met naafdynamo
Shimano terugtraprem: R: € 797,- RD: € 827,- 
Shimano 3 versn. terugtraprem: R3: € 857,- R3D: € 887,-
Shimano 8 versn terugtraprem: R8: € 967,- R8D: € 997,-
Shimano 3 versn. met handrem: NN3: € 947,- NN3D: € 967,- 
Shimano 7 versn. met handrem: NN7: € 1027,- NN7D: € 1047,-
E bike met Shim 7v met handrem voor en achter: NN7E: € 2547,-

Heavy Duty

RD  (€ 729) + Transport frame  (€ 19) + Pick-up drager  (€ 79) = € 827,-Dikwandig RVS velg 
met spaak 12 achter

PTT drager 
spatbordstang met 

bumper 

Oklahoma is robuust en 
bestand tegen een stootje. 
Met zijn vele RVS onderdelen 
goed bestand voor dagelijks 
gebruik door weer en wind. 
Het zwanehals frame heeft 
een mooie ruime en  
lage instap.

Maten en kleuren zie Zwanehals 
frame pagina 28.

Prijzen met zwanehals frame batterij verlichting met naafdynamo
Shimano terugtraprem: R:  € 588,- RD:  € 618,- 
Shimano 3 versn. terugtraprem: R3:  € 648,- R3D:  € 678,- 
Shimano 8 versn. terugtraprem: R8:  € 758,- R8D:  € 788,-
Shimano 3 versn. met handrem: NN3:  € 738,- NN3D:  € 758,- 
Shimano 7 versn. met handrem: NN7:  € 818,- NN7D:  € 838,-

Oklahoma

NN7D (€ 819) + Zwanehals frame zwart (€ 19) = € 838,-  Optie naafdynamo Aluminium pedalen

Klassiek Ondina 
zadel Dingdong bel

Speciaal voor de 
Carolina is een wit pakket 
samengesteld. Wanneer u 
de Carolina in het wit besteld 
wordt ook de spatborden, 
spatbordstangen, drager 
en kettingkast in het wit 
geleverd.

U heeft de keuze uit blauwe, 
rode, groene of roze stickers, 
bel en snelbinders.

Maten zie Oma en Opa frame 
pagina 28. Kleur wit.

Prijzen Carolina White met colorpakket:  batterij verlichting met naafdynamo
Shimano terugtraprem: R: € 489,- RD: €  519,-
Shimano 3 versnellingen met terugtraprem: R3: € 549,- R3D: €  579,-
Shimano 3 versnellingen met handremmen: NN3: € 639,- NN3D: € 659,-
Shimano 7 versnellingen met handremmen: NN7: € 719,- NN7D: € 739,-

Carolina White

R(€ 479) + Oma frame wit (€ 0) + Color pakket rood (€ 10) = € 489,-

Selle Royal zadel

Sterke drager

Color pakket

8Nostalgische fietsen
Nostalgische fietsen zijn fietsen met extra grote wielen en een klassiek Oma 
stuur waardoor ze lekker licht lopen en een klassieke zit hebben

De Carolina is ouderwets 
comfort voor een 
scherpe prijs. Deze fiets is 
samengesteld uit sterke 
onderdelen die een klassieke 
uitstraling benadrukken. 

Ondanks de scherpe prijs zijn 
er geen concessies gedaan 
aangaande de kwaliteit. 
Veel RVS delen, goede 
verlichting en een fijn zadel.

Maten en kleuren zie Oma en Opa 
frame pagina 28.

Carolina prijzen met basis opa/oma frame: batterij verlichting: met naafdynamo:
Shimano terugtraprem: R: € 479,- RD: € 509,-
Shimano 3 versnellingsnaaf met terugtraprem: R3: € 539,- R3D: € 569,-
Shimano 3 versnellingen met handremmen: NN3: € 629,- NN3D: € 649,-
Shimano 7 versnellingen met handremmen: NN7:  € 709,- NN7D: € 729,-

Carolina

R (€ 479) + Oma frame zwart (€ 0) = € 479,-

Grote wielen 

Bumperstang

Nostalgische 
koplamp

R Opa matzwart

kijk op 
pagina 40 
voor meer 

opties!
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kijk op 
pagina 40 
voor meer 

opties!

De Vlieland is een echte 
familiefiets; stevige 
dikke banden, velgen, 
naafdynamo, dubbele 
standaard en stevige 
bagagedrager. Dit maakt de 
fiets uitermate geschikt voor 
vaders en moeders.

Maten en kleuren zie Aluminium 
Pick-up Transport frame of Aluminium 
Oma Pick-up frame pagina 31.

Prijzen Vlieland met Alu Pick-up Transport en Pick-up drager:
Shimano 3 versn. Terugtraprem en naafdynamo: R3D: € 898,- 
Shimano 3 versn. met handrem en naafdynamo: NN3D: € 998,-
Shimano 8 versn. met handrem en naafdynamo: NN8D: € 1148,-

Vlieland

NN8D(€ 979) + Heren Alu Pick-up Transport frame matzwart (€ 169) = € 1148,- Optie extra zadeltje
Pick-up drager 

voor luiertas

Sterke Yepp drager 
Stevige Jumbo 

Standaard

De Vandalist is gemaakt 
met zoveel mogelijk 
onderdelen die tegen 
een stootje kunnen. Met 
speciale oplossingen om de 
fiets te beschermen tegen 
verkeerd gebruik, is deze 
fiets uitermate geschikt voor 
scholieren. 

Kleuren en maten zie lug frame 
pagina 34.

Prijzen Vandalist met lugframe en met Pickup drager:
Shimano 3 versn. terugtraprem met naafdynamo: R3D: € 788,- 
Shimano 3 versn. met handrem met naafdynamo: NN3D: € 868,- 
Shimano 8 versn. met handrem met naafdynamo: NN8D: € 1018,- 

Vandalist

NN3D (€ 779) + Dames Lug frame matzwart (€ 10) + Pick-up drager (€ 79) = € 868,-Beschermer 
versnellingshendel

Marathon plus 
banden

Stuuromslag 
beveiliging Sterk Viaggo zadel 

Heren Lug frame graniet

De Jersey is gemaakt met 
no-nonsense onderdelen, 
met of zonder naafdynamo. 
De Antilekbanden, de 
stevige standaard, de sterke  
jasbeschermer en de vele 
RVS onderdeeltjes. Allemaal 
onderdelen die voor 
jarenlang fietsplezier garant 
staan.

Maten en kleuren zie Basis frame 
pagina 34.

De Jersey is ook electrisch 
leverbaar, zie voor meer info blz 38.

Prijzen met basis frame en Pick-up drager:  Batterij verlichting met naafdynamo:
Shimano terugtraprem: R: € 578,- RD: € 608,-
Shimano 3 versn. terugtraprem: R3: € 638,- R3D: € 668,- 
Shimano 3 versn. met handrem: NN3: € 728,- NN3D: € 748,- 
Shimano 7 versn. met handrem: NN7: € 808,- NN7D: € 828,- 
E Bike met 3 versn. met handremmen:   NN3E: € 2248,-
E bike met Shim 7versn. met handremmen:   NN7E: € 2328,-

Jersey

NN3D (€ 669) + Dames Basis frame matblauw (€ 0) + Pick-up drager (€ 79) = € 748,-Sterke 
jasbeschermers

Aluminium pedalen Veel RVS delen

Heren Basis frame graniet

Azor stadsfietsen
De moderne, stadsfietsen zijn fietsen met de bandenmaat 
622-37  (normaal 28 inch) ook hier afgebeeld met door Azor 
aanbevolen frames. 

10Nostalgische fietsen
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De Wieringen is een 
“ouderwets” lichtlopende 
fiets met een SA3 speed naaf 
met trommelremmen en een 
normale dynamo.
Een specifieke keuze om 
een zo lichtlopend mogelijk 
resultaat te behalen.

Maten en kleuren zie AL frame 
pagina 36.

Prijs Wieringen met Alu frame en stalen vork:
Sturmey Archer Trommel 3 versn. met handremmen: TT3: € 754,- 

Wieringen

TT3 (€ 685) + Heren AL frame zwart met stalen voorvork (€ 69) = € 754,-Trommelrem naven

Optie verende 
voorvork

Schwalbe Marathon 
banden

Dames AL frame

De Highlander is een super 
sportieve uitvoering met 
veel lichte, maar toch 
degelijke materialen. Ideaal 
voor recreatief gebruik. 
De zilverkleurige accenten 
geven de fiets ook een 
lichte sportieve uitstraling. 
Het lage sl frame maakt het 
opstappen extra makkelijk.

Maten en kleuren zie SL frame 
pagina 35.

Prijzen Highlander met SL frame Batterij verlichting met naafdynamo 
Shimano 3 versn. met handrem: NN3: € 758,- NN3D: € 778,- 
Shimano 7 versn. met handrem: NN7: € 838,- NN7D: € 858,- 
Shimano 8 versn. met handrem: NN8: € 908,- NN8D: € 928,- 
E Bike Shimano 3 versn. met handrem:    NN3E: € 2278,- 
E Bike Shimano 7 versn. met handrem:    NN7E: € 2358,- 
E Bike Shimano 8 versn. met handrem:    NN8E: € 2428,-

Highlander

NN8D (€ 879) + SL frame Antraciet (€ 49) = € 928,-Kunststof spatborden 

Let op: Achterdrager 
electro is zwart Optie naafdynamo

De New Orleans is een 
robuuste fiets met iets 
meer luxe: standaard een 
naafdynamo met 35 lux 
verlichting, alu drager en 
stevige Alu velgen. Ideaal 
voor alle dag gebruik en als 
recreatie fiets. 
Het afgebeelde berceaux  
frame maakt de fiets lekker 
sportief.

Maten en kleuren zie Berceaux 
frame pagina 35.

New Orleans is ook electrisch 
verkrijgbaar zie pagina 38.

Prijzen New Orleans met berceaux frame
Shimano 3 versn. met terugtraprem en naafdynamo: R3D: € 738,-
Shimano 3 versn. met handrem en naafdynamo: NN3D: € 818,- 
Shimano 8 versn. met handrem en naafdynamo: NN8D: € 968,-
Nu-Vinci met handremmen en naafdynamo: NNiD: € 1218,-
E Bike Shimano 3 of 8 versn. met handremmen: NN3E: € 2318,- NN8E: € 2468,-
E Bike Nu-Vinci met handremmen: NNiE: € 2718,-

New Orleans

NN8D (€ 889) + Berceaux frame knalrood (€ 79) = € 968,-

Verstelbare stuurpen

Aluminium drager

Ook electrisch 
verkrijgbaar

12Stad en recreatie fietsen
 De stadsfietsen van Azor zijn stuk voor stuk bestand tegen een stootje, met 
keiharde poederlak en veel RVS en Alu delen. De onderdelen groepen zijn 
afgebeeld met de door Azor meest geschikt geachte frames. 

De Nashville is het werkpaard 
van de stadsfietsen. Extra 
dikke spaken, sterke drager 
voor kinderzitjes en extra 
stevige tweepoot standaard.
Met het Leo frame is de fiets 
belastbaar tot 180 kg.

Maten en kleuren zie Leo frame 
pagina 34.

Prijzen Nashville met Leo frame: batterij verlichting met naafdynamo:
Shimano terugtraprem: R:   € 668,- RD:  € 698,- 
Shimano 3 versn. terugtraprem: R3:   € 728,- R3D:  € 758,- 
Shimano 3 versn. met handrem: NN3:   € 818,- NN3D:  € 838,-
Shimano 7 versn. met handrem: NN7:  € 898,- NN7D:  € 918,-

Nashville

RD (€ 629) + Leo frame geel (€ 69) = € 698,- Dikke bromfiets 
spaken 

Yepp drager 
Stevige Jumbo 

Standaard
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Deze Vandalist is extra
sterk met zijn Pick-up frame,
waarbij er extra buizen van 
balhoofd tot achtervork 
doorlopen. Een perfecte 
combinatie met de “bijna” 
onverwoestbare onderdelen.

Maten en kleuren zie Alu Pick-up 
frame met stalen vork pagina 37.

Prijzen Vandalist met Alu Pu frame en Pickup drager:
Shimano 3 versn. terugtraprem met naafdynamo: R3D:  € 868,- 
Shimano 3 versn. met handrem met naafdynamo: NN3D: € 948,- 
Shimano 8 versn. met handrem met naafdynamo: NN8D:  € 1098,- 

Vandalist

NN3D (€ 779) + Dames Alu Pick-up créme met Pu drager (€ 169) = € 948,-Rotorbel

Extra stangen 
in het frame rvs spatbordstangen 

De ideale recreatie fiets: 
De Highlander met een 
strak alu frame met lage 
instap en een lichtlopende 8 
versnellingsnaaf.

Maten en kleuren zie ALM (ALMS) 
frame met stalen vork pagina 37.

Prijzen Highlander met ALM frame en stalen vork: Batterij verlichting met naafdynamo 
Shimano 3 versn. met handrem: NN3: € 893,- NN3D: € 913,- 
Shimano 7 versn. met handrem: NN7: € 973,- NN7D: € 993,- 
Shimano 8 versn. met handrem: NN8: € 1043,- NN8D: € 1063,- 
E Bike Shimano 3 versn. met handrem:    NN3E: € 2413,- 
E Bike Shimano 7 versn. met handrem:    NN7E: € 2493,- 
E Bike Shimano 8 versn. met handrem:    NN8E: € 2563,-

Highlander

NN8D (€ 879) + ALM frame dieprood (€ 109) + PM verende zadelpen (€ 75) =  € 1063,-

Optie verende 
zadelpen Premium 8 naaf 

Deze Jersey heeft een Ergo 
frame met een  super lage 
instap. Ideaal voor mensen 
die makkelijker op en af 
willen stappen.

Maten en kleuren zie Ergo frame 
pagina 36.

Prijzen en gewichten met ergo frame: batterij verlichting met naafdynamo:
Shimano terugtraprem: R: € 658,- RD: € 688,-
Shimano 3 versn. terugtraprem: R3: € 718,- R3D: € 748,- 
Shimano 3 versn. met handrem: NN3: € 808,- NN3D: € 828,- 
Shimano 7 versn. met handrem: NN7: € 888,- NN7D: € 908,- 
E Bike met 3 versn. met handremmen: NN3E: € 2328,-
E bike met Shim 7versn. met handremmen: NN7E: € 2408,-

Jersey

R3D (€ 589) + Ergo frame zwart (€ 159) = € 748,-

Sterke 
jasbeschermers 

R3 versnellingsnaaf

Bescherm beugel 
om kettingkast

14Azor stadsfietsen
Deze fietsen zijn door Azor samengesteld maar u kunt uw fiets nog meer 
persoonlijk maken door de opties op pagina 40.

Op deze foto staat de New 
Orleans met het Aluminium 
Hydroflow frame. Dit lichte 
frame is extra sterk door 
de speciale manier van 
vervaardigen. 

Maten en kleuren zie Hydroflow 
frame pagina 36.

Prijzen New Orleans met HydroFlow frame en stalen vork:
Shimano 3 versn met terugtraprem en naafdynamo  R3D: € 778,-
Shimano 3 versn. met handrem en naafdynamo: NN3D: € 858,- 
Shimano 8 versn. met handrem en naafdynamo: NN8D: € 1008,-
Nu-Vinci met handremmen en naafdynamo: NNiD: € 1258,-
E Bike Shimano 3 of 8 versn. met handremmen: NN3E: € 2358,- NN8E: € 2508,-
E Bike Nu-Vinci met handremmen: NNiE: € 2758,-

New Orleans

NN8D (€ 889) + dames Hydroflow frame  metallic blauw met stalen vork (€ 119) =  € 1008,-

Optie Aluminium 
voorvork

35 lux LED Koplamp 

Hydro flow frame

Heren glans zwart

Optie verende 
voorvork

Optie verende 
voorvork Verstelbare stuurpen

Yepp drager 
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De Schokland is gebaseerd 
op een ouderwetse racefiets, 
mede ontworpen door 
Waarmakers design studio. 
Wat er niet aan zit kan niet 
stuk.

Bij de Schokland zijn de frames van 
pagina 34 t/m 37 optioneel.

De beste  
versnellingsnaven
In de hiernaast genoemde specials zijn verschil-
lende versnellingsnaven te kiezen.  
Hierbij een korte uitleg wat de bijzonderheden  
van deze naven zijn.

De 8v Premium naaf van Shimano is bijzonder 
omdat de tandwielen in de naaf van naaldlagers
zijn voorzien. Dit maakt de naaf lichtlopender dan
de standaard 8 versnellingsnaaf. Azor gebruikt
alleen nog Premium 8 naven.
Totaal bereik van 307%

De Nu Vinci naaf is uniek in zijn ontwerp. Door 
zijn speciale constructie heeft deze naaf geen 
standen maar is hij traploos te verstellen.  
Dus altijd de juiste versnelling.
Totaal bereik 340 % 

De Rohloff naaf met 14 versnellingen heeft net 
zoveel mogelijkheden als een 27v derailleur 
systeem. Het grote voordeel van een Rohloff naaf 
ten opzichte van een derailleursysteem is, dat de 
Rohloff naaf weinig onderhoud nodig heeft. 1x per 
jaar olie verversen volstaat. Totaalbereik 526%

Prijzen en gewichten Schokland met Lug frame:
Sram 2 versnellingen met terugtraprem R2: € 629,-  (€ 14,4 kg)
Sram 2 versnellingen met terugtraprem en handrem NR2: € 699,-  (€ 14,7 kg)
Shimano 8 versnellingen met terugtraprem: R8:  € 729,-  (€ 14,9 kg)
Shimano 8 versn. met terugtraprem en handrem voor: NR8:  € 799,-  (€ 15,2 kg)

Schokland

R2(€ 629) =  € 629,- Aluminium crankstel 
met alu rand Antilek banden

Zadelpen met 
vaste strop Klassieke race stuur

De Boundless gaat verder 
waar een normale stadsfiets 
op houdt. Het is “op en top” 
een mountainbike (29er). 
Waar normale mountainbikes 
erg veel onderhoud nodig 
hebben, is de Boundless 
ontworpen om dit tot een 
minimum te beperken.

Kleuren & Maten:
Heren 49 - 55
Zwart

Prijzen en gewichten Boundless
Boundless met Shimano premium 8 naaf MM8:  € 1149,-  (€ 13,7 kg)
Boundless met Nu-Vinci naaf MMi:   € 1399,-  (€ 14,6 kg)
Boundless met Rohloff 14 naaf MM14: € 2339,-  (€ 13,6 kg)

Boundless

MM14 Aluminium frame vaste vork matzwart = € 2339,-

Sportief zadel

Strakke AHS stuurpen

Onderhoud  
vrije vork

Moderne techniek in een 
klassiek jasje. De super 
lichtlopende 8v of 14v 
versnellingsnaven, de top 
remmen, het hoogwaardige 
frame en vork maken de fiets 
geschikt voor fietsvakanties.

Kleuren & Maten:
Dames 49 - 55  Heren 55 - 61
Matzwart

Prijzen en gewichten IJssel met Aluminium dames of heren frame:
IJssel MM8D: € 1159,-  (€ 19,9 kg)
IJssel MM14D: € 2349,-  (€ 19,8 kg)

IJssel

MM8D Heren matzwart = € 1159,-

Standaard 70 lux 
lamp met USB

Hydraulische 
velgremmen

Dames matzwart

16Specials
Specials zijn complete fietsen die ontstaan zijn door opmerkingen van 
bepaalde klanten om tot een ideale fiets te komen. Frame en afmontage 
zijn uniek.

Kleuren:

Kleuren:

D 49/55
H 55/61

H 49/55
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De fabrieksfiets is ontwikkeld 
om extra zware lasten te 
vervoeren en kan perfect 
dienst doen als werkpaard 
voor b.v. een technische 
dienst.

De Detroit is een fabrieksfiets,
maar dan geschikt gemaakt 
voor gebruik buiten door 
zijn Led verlichting, slot, een 
extra zijstandaard en een 
kettingkast.

Kleuren & Maten:
50 cm
Rood, zwart en cargoblauw

Prijzen en gewichten Fabrieksfiets en Detroit:
Fabrieksfiets 24” Shimano Remnaaf: R: € 695,-  (€ 23,5 kg)
Detroit 24” Shimano Remnaaf: R: € 725,-  (€ 23,7 kg)

Fabrieksfiets

Fabrieksfiets R rood € 695,-

Stevige standaard 
aan dragerStandaard open bak

Detroit R Cargoblauw

De Antivanda is ontwikkeld 
met de bedoeling dat er zo 
min mogelijk aan kapot kan 
gaan. Een reden waarom 
deze fiets vaak als “huurfiets” 
wordt ingezet.

Kleuren & Maten:
20 inch 31cm
24 inch 50 cm
Zwart en rood

Prijzen en gewichten Antivanda:
Antivanda 24” Shimano terugtraprem: R: € 519,-  (€ 18,2 kg)
Antivanda 24” met handremmen en naafdynamo: NND: € 649,-  (€ 20,2 kg)
Antivanda 24” Shimano 3 versn. handremmen en naafdynamo: NN3D: € 689,-  (€ 20,3kg)
Antivanda 20” Shimano terugtraprem: R: € 425,-  (€ 16,2 kg)

Antivanda

Antivanda 24 inch R rood: € 519,-Remnaaf: zonder 
kabels

Makkelijk verstellen 
zadel

NND en NN3D met 
naafdynamo

Antivanda 20 inch R rood

De LKW is ontworpen om 
een zo stevig mogelijke 
fiets te krijgen met een 
draagvermogen van 200 
kilogram. Ideaal voor zware 
bagage; dus perfect voor 
fabriekshallen of postbodes.
Het speciale frame maakt 
deze fiets geschikt voor bijna 
alle lichaamslengtes.
Standaard inclusief Pick-up 
drager geleverd.

Kleuren & maat
Dames 26 inch 55 cm
Matgraniet en zwart

Prijzen en gewichten LKW:
Shimano 3 versnellingen met handremmen en naafdynamo NN3d:  € 1029,-  (€ 22,8 kg)
Shimano 8 versnellingen met handremmen en naafdynamo NN8d:  € 1179,-  (€ 23,4 kg)
Nu Vinci naaf met handremmen en naafdynamo NNid:  € 1429,-  (€ 24,3 kg)

LKW

NN8D zwart = € 1179,-

Met sterke Yepp 
stalen drager Instap beschermer

18Specials
Oerdegelijk, supersterk en lichtlopend. 

De PKW is ontworpen om 
een zo stevig mogelijke fiets 
te krijgen met een groot 
draagvermogen en lage 
instap. 200 kilogram is geen 
probleem. De perfecte fiets
voor extreme lasten.

De LKW wordt standaard 
inclusief Pick-up drager 
geleverd.

Kleuren & Maten:
Dames 26 inch 49 cm - 55 cm
Zwart en mat blauw

Prijzen en gewichten PKW:
Shimano 3 versn. met handremmen en naafdynamo NN3d:  € 969,-  (€ 22,7 kg)
Shimano 8 versn. met handremmen en naafdynamo NN8d:  €1049,-  (€ 23,3 kg)

PKW

NN8D matblauw = € 1049,-

Lage instap

Sterke 26inch wielen

Extra sterk zadel

Kleuren: Kleuren:

Kleuren:
Kleuren:

D 49/55
31/50

D 55
50

nieuw

nieuw
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Van deze tandem is de 
voorkant om te vouwen, 
waardoor de fiets achter of 
in een auto meegenomen 
kan worden. Aan de linker 
kant heeft deze tandem een 
sterke metalen kettingkast.

Kleuren & Maten:
Voor 49 Achter 49
Zwart

Het optionele freewheel crankstel 
geeft de mogelijkheid om 
onafhankelijk van elkaar te trappen.

Prijzen en gewichten Vouwtandem:
Nexus 7 rollerbrake voor en achter: NN7D:  € 2099,-  (€ 36,0kg)
Magura 8v Premium: MM8D:  € 2259,-  (€ 34,9kg)
Magura 14v Rohloff: MM14D:  € 3449,-  (€ 34,8kg)
Meerprijs electrisch:  € 1540,-  (€ +/+ ca 5,5kg)
Meerprijs freewheel crankstel met kettingscherm:      € 90,-  (€ -/- 1,5 kg)

Vouwtandem

MM8D zwart = € 2259,-

Freewheel crankstel

Hydroremmen

Gevouwen

Deze fiets is speciaal 
ontwikkeld om een tweeling 
mee te kunnen nemen. De 
lange wielbasis maakt dat 
de fiets stabiel aanvoelt.

Kleuren & Maten:
Dames 53
Zwart

E bike mogelijk met accu in Pick-up 
drager

Let op: kinderzitjes niet mee 
geleverd.

Prijzen en gewichten Tweelingfiets:
3v Shim terugtraprem en handrem voor en naafdynamo:  NR3D:  € 1079,-  (€ 23,2 kg)
3v Shim met handremmen en naafdynamo. NN3D:  € 1109,-  (€ 23,0kg)
8v Shim prem 8v met handremmen en naafdynamo: NN8D:  € 1259,-  (€ 23,8kg)
E Bike met accu in de voordrager meerprijs:  € 1500,-  (€ + ca 5 kg)

Tweelingfiets

NN8D zwart Met Pick-up drager = € 1259,- Dubbele standaard

Standaard met  
Pick up drager

Electro met accu  
in drager

Vaak wordt gezegd: “Er 
worden geen degelijke 
kinderfietsen meer gemaakt, 
ze gaan te snel stuk”.
Daar heeft Azor deze 
“Griend” voor ontwikkeld. 
Geen kabels en een stevig 
frame en drager.  
Kortom: Oerdegelijk!

Kleuren & Maten:
20 inch: Dames 31  Heren 31
24 inch: Dames 43  Heren 43
Frame zwart, transfers naar keuze 
rood, blauw, roze of groen.

Prijzen Griend:
Griend jongens of meisjes 20” / 31 cm, remnaaf:  € 355,-  (€ 14,1kg)
Griend jongens of meisjes 24” / 43 cm, remnaaf:  € 425,-  (€ 18,2 kg)

Griend 24” en 20”

Griend 24” Meisjes zwart roze transfer: €425,- Extra stevig frame Inklusief slot

RVS stuur en 
stuurpen

Kleur transfers  
naar keuze

Griend 20” Jongens zwart

20Specials
Steppen is leuk, actief, en gezond,  
ook voor de beste Step kunt u bij Azor terecht.

 
Samen fietsen is een feest op een nieuwe Azor

De Step is ontwikkeld met 
stichting Actief met inzicht. 
Inmiddels is de step ook 
ontdekt door verhuurders en 
particulieren die een sportief 
vervoer zoeken.
Met het optionele zadel 
wordt de step een perfecte 
loophulp voor mensen die 
wat moeilijker ter been zijn.

Kleuren:
Mat blauw, zwart, rood, leger groen 
en cargoblauw

Prijzen en gewichten:
Step met handremmen NN:  € 555,-  (€ 18,7 kg)
Optie zadel met buis (zwart) € 69,-
Optie voorspatbord € 28,-
Optie aluminium Pick-up drager € 59,-

Step

Step matlegergroen = € 555,- Zadel op step Pick-up drager 

Voorspatbord 
Treeplank van 

traanplaat

Step met zadeltje en Pick-up

Kleuren:

Kleuren: D 31/43
H 31/43

Kleuren:

Kleuren:

49

D 53



22 23 Het Azor SysteemLegenda

In het eerste gedeelte van deze folder heeft u veel standaard modellen 
van Azor gezien. Sommige mensen willen meer keuze vrijheid. Dat biedt 
Azor door middel van het Azor systeem. Bij het Azor systeem stelt u zelf 
uw fiets samen en wordt speciaal voor u gemaakt.
U heeft dan een unieke fiets van Azor.

  Onderdelen pakketten:  
Allereerst kiest u een onderdelen pakket: 
 
 of 
 
 
 
Ieder pakket heeft zijn specifieke eigenschappen. Zoek het pakket 
dat het dichtste bij uw wensen ligt: Wilt u scherp geprijst, super 
sterk, sportief of met dikke banden. Het kan bijna allemaal. 
 
Let op Fat Tire en Nostalgische pakketten kunnen alleen 
gecombineerd worden met Fat Tire frames. Dit is herkenbaar aan 
de groene logo’s. 
De moderne pakketten zijn alleen te combineren met de moderne 
frames, herkenbaar aan de rode logo’s. 
 
Frames: 
Daarna kiest u uw frame: 
 
 of 
 
 
 
 
Opties: 
En daarna eventuele opties:  
 
 
 
 
 
Wanneer u nog kleine aanpassingen wilt aanbrengen op het 
onderdelen pakket dan kan dat door de opties van pagina 40 en 
41 uit te zoeken. Dus: 
 
 
 + = = uw fiets! 
 
 
of 
 
 
 + = = uw fiets! 
 
 
Wij wensen u veel plezier met het zelf samenstellen van uw fiets.

Stalen Frame

Aluminium Frame

Scherp Geprijsd

Extra Licht

Fat Tire

E Bike De E-bike is de elektrisch aangedreven fiets van 
Azor. Hij is verkrijgbaar in alle onderdelen-pakketten met 
dit icoontje. Dat komt neer op bijna alle frames!

Extra Sterk

Super Sterk Wiel

Power LED verlichting

Achter verlichting zonder batterijen 
(dus met snoer naar achterlicht)

Matentabel
De maten in de het zwart zijn niet 
in alle kleuren beschikbaar.

D 45/49/53/57/61
H 49/53/57/61/67



24 25Fat Tire pakketten
Kies hier een onderdelen pakket daarna een frame van pagina 28 t/m 31.
kijk ook in de specificatie lijst welke onderdelen gemonteerd zijn op pagina 40-41. Alle rood afgebeelde onderdelen worden in de kleur van het frame gespoten

Highschool pakket. 
Bijzonderheden: Super sterk, met veel details om alles 
heel te houden.
Sterke wielen met Andra velgen, bescherming op stuur, 
omslag beveiliging, aluminium koplamp, achterlicht 
met snoer, Marathon plus banden, rotorbel, dikke 
spatbordstangen. 

Adviesprijzen en gewichten Highschool:
met naafdynamo
Shimano 3v met terugtraprem R3D: € 689,- (20,7 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 769,- (21,6 kg)
Shimano 8v met handremmen: NN8D: € 919,- (22,2 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Texel: Robuust voor zware lasten.
Bijzonderheden: rvs velg met dikke spaak maat12, Big 
Apple banden, smart LED koplamp, naafdynamo, sterke 
Yepp drager, 2 poot standaard met veer op voorvork.

Adviesprijzen en gewichten Texel:
met naafdynamo
Shimano terugtraprem: RD: € 629,- (23,5 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 689,- (24,0 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 769,- (24,9 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 849,- (25,5 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Schiermonnikoog: Scherp geprijsd en tijdloos.
Bijzonderheden: Veel roestvrijstalen en sterke 
onderdelen, keuze batterijverlichting of met naafdynamo, 
sterke rvs spatbordstangen.

Adviesprijzen en gewichten Schiermonnikoog:
met batterij verlichting: 
Shimano terugtraprem: R: € 515,- (19,4 kg)  
Sram 2v met terugtraprem: R2: € 585,- (20,2 kg) 
Shimano 3v met terugtraprem: R3: € 575,- (19,9 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3: € 665,- (20,8 kg)  
Shimano 7v met handremmen: NN7: € 745,- (21,4 kg)
met naafdynamo
Shimano terugtraprem: RD: € 545,- (19,9 kg)
Sram 2v met terugtraprem: R2D: € 615,- (20,7 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 605,- (20,4 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 685,- (21,3 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 765,- (21,9 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Schouwen: Extra licht! Heel basic.
Bijzonderheden: zonder drager, zonder verlichting, 
zonder kettingkast. Houten spatborden met rvs stangen, 
Brooks zadel en handvatten, Big Apple banden.

Adviesprijzen en gewichten Schouwen:
Sram 2v met terugtraprem: R2: € 759,-(14,6 kg)
Sram 2v met terugtraprem en handrem: NR2: € 829,-(14,9 kg)
Shimano 8v met terugtraprem: R8: € 859,-(15,1 kg)
Shimano 8v met terugtraprem en handrem: NR8: € 929,-(15.4 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Ameland: Licht en sterk.
Bijzonderheden: Andra velgen met zwarte spaken, 
Schwalbe big Apple banden, Brooks leren zadel, 
grote rollerbrake, grote Dingdong bel, sterke rvs 
spatbordstangen.

Adviesprijzen en gewichten Ameland:
met naafdynamo
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 699,- (23,0 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 799,- (22,9 kg)
Shimano 8v met handremmen: NN8D: € 949,- (23,7 kg)
NuVinci met handremmen: NNiD: € 1199,- (24,6 kg)
Electrisch:
E-bike 3v met handremmen: NN3E: € 2299,- (27,9 kg)
E-bike 8v met handremmen: NN8E: € 2449,- (28,7 kg)
E-bike NuVinci met handremmen: NNiE: € 2699,- (29,6 kg)
E-bike NuVinci&Harmony: NNiE harmony: € 3198,- (29,8 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Marken: sportieve nostalgie.
Bijzonderheden: Dikke Marathon banden, Brooks 
zadel en handvatten, zwarte velgen en spaken, zonder 
achterdrager, houten spatborden met dikke rvs stangen, 
naafdynamp, 40 lux koplamp, achterlicht met standlicht.

Adviesprijzen en gewichten Marken:
met naafdynamo
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 829,- (19,5 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 929,- (20,7 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN8D: € 1079,- (22,0 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Highschool

Texel

Schiermonnikoog Schouwen

Ameland

Marken

Highschool NN3D

Texel NN3D

Schiermonnikoog R Schouwen R2

Ameland NN3D

Marken NN8D

sticker sticker

sticker

sticker

sticker

sticker



26 27Nostalgische pakketten
Kies hier een onderdelen pakket daarna een frame van pagina 28 t/m 31.
Kijk ook in specificatie lijst welke onderdelen gemonteerd zijn op pagina 40-41 Alle rood afgebeelde onderdelen worden in de kleur van het frame gespoten

Carolina: Ouderwets scherp geprijsd.
Bijzonderheden: Alu velgen, anti lek banden, Selle Royal 
zadel, sterke drager, bumperstang, Led verlichting op 
batterij of Led koplamp op naafdynamo. 

Adviesprijzen en gewichten Carolina:
met batterij verlichting:  
Shimano met terugtraprem: R: € 479,- (20,1 kg)      
Shimano 3v met terugtraprem: R3: € 539,- (20,6 kg)      
Shimano 3v met handremmen: NN3: € 629,- (21,5 kg)    
Shimano 7v met handremmen: NN7: € 709,- (22,1 kg)    
met naafdynamo:
Shimano met terugtraprem: RD: € 509,- (20,6 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 569,- (21,1 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 649,- (22,0 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 729,- (22,6 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Oklahoma: Robuust en bestand tegen een 
stootje. 
Bijzonderheden: veel rvs onderdelen. rvs velgen, 
normale dynamo of naafdynamo met auto 40 lux LED 
verlichting. Anti lekbanden, klassiek zadel, nostalgische 
kettingkast. Sterke drager.

Adviesprijzen en gewichten Oklahoma:
met normale dynamo 
Shimano met terugtraprem: R: € 569,- (21,5 kg)      
Shimano 3v met terugtraprem: R3: € 629,- (22,0 kg)     
Shimano 8v met terugtraprem: R8: € 739,- (22,3 kg)      
Shimano 3v met handremmen: NN3: € 719,- (22,9 kg)     
Shimano 7v met handremmen: NN7: € 799,- (23,5 kg)     
met naafdynamo
Shimano met terugtraprem: RD: € 599,- (22,0 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 659,- (22,5 kg)
Shimano 8v met terugtraprem: R8D: € 769,- (22,8 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 739,- (23,4 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 819,- (24,0 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Heavy Duty: Extra zwaar belastbaar.
Bijzonderheden: Alle onderdelen zo sterk mogelijk. extra 
sterke rvs velgen met dikkere spaken in het achterwiel. 
Extra sterke PTT achterdrager, Marathon banden, 
tweepoot standaard, dikke RVS gelakte spatbordstangen 
met bumper. Brooks zadel en Nostalgia kettingkast.

Adviesprijzen en gewichten Heavy Duty:
met normale dynamo
Shimano met terugtraprem: R: € 699,- (22,5 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3: € 759,- (23,0 kg)
Shimano 8v met terugtraprem: R8: € 869,- (23,8 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3: € 849,- (22,9 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7: € 929,- (24,5 kg)
met naafdynamo
Shimano met terugtraprem: RD: € 729,- (23,0 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 789,- (23,5 kg)
Shimano 8v met terugtraprem: R8D: € 899,- (24,3 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 869,- (23,4 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 949,- (25,0 kg)
E-bike 8v met terugtraprem en handrem: NR8E: € 2459,- (29,5 kg) 
E-bike 7v met handremmen: NN7E: € 2449,- (29,5 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Vlieland: de familiefiets.
Bijzonderheden: Marathon banden, Andra velgen, 
dubbele standaard, stevige bagagedrager. rvs 
spatbordstangen met bumperstang, Naafdynamo met 
LED verlichting. 

Adviesprijzen en gewichten Vlieland:
met naafdynamo
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 729,-(22,8 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 829,-(23,7 kg) 
Shimano 8v met handremmen: NN8D: € 979,-(24,5 kg)

Prijzen en gewichten met basis opa/oma frame.

Carolina

Oklahoma

Heavy Duty

Vlieland

Carolina R

Oklahoma NN3D

Heavy Duty RD

Vlieland R3D

sticker sticker

sticker

sticker



28 29Nostalgie en Fat-tire Frames
Deze frames passen in de onderdelenpakketten van pag 24 t/m 27. Bij veel frames is 
een pick-up drager of extra zadeltje als optie mogelijk. Soms past dit niet. Let hier op bij 
uw bestelling.

57cm

57cm

Dit simpele Opa frame is echt een klassieker; sterk, 
stabiel en comfortabel.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek. 

Bijzonderheden: dubbele standaardplaat, extra grote diameter buizen 
voor extra sterkte maar toch lekker nostalgisch gesoldeerd met koper 
en lugs. Dit Opa frame kan ook met onze Pick-up voordrager uitgerust 
worden. Doordat deze voordrager niet aan het stuur vast zit, maar 
aan het frame, stuurt dit frame ook met zeer zware lasten heel goed. 
Ook kan de voordrager er gemakkelijk even afgehaald worden. Een 
hangslot kan gebruikt worden om diefstal te voorkomen. 

Zonder Pick-up drager geen meerprijs op het onderdelenpakket en 
geen meergewicht op het onderdelenpakket.
Met Pick-up voordrager een meerprijs van €79,- op het 
onderdelenpakket en 1,3kg zwaarder dan het onderdelenpakket.

Kleuren & Maten:
Heren 53 – 57 – 61 – 65
Zwart, matzwart, matblauw en matlegergroen

Dit ouderwetse frame is al meer dan 100 jaar oud.  
En nog steeds klassiek, sterk, stabiel en comfortabel.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: zie Opa frame.

Zonder Pick-up drager geen meerprijs op het onderdelenpakket en
geen meergewicht op het onderdelenpakket.
Met Pick-up voordrager een meerprijs van €79,- op het 
onderdelenpakket en 1,3kg zwaarder dan het onderdelenpakket.

Kleuren & Maten: 
Dames 49 – 53 – 57 – 61
Zwart, matzwart 
Dames 49 – 57
Wit, mat legergroen, signaalviolet en mat-dieprood* 
*deze 4 kleuren kunnen alleen in de Fat tire pakketten geleverd worden

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

Een klassiek frame met zeer lage instap voor 
gemakkelijk op- en afstappen. 
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: extra grote diameter buizen voor extra sterkte maar 
toch lekker nostalgisch gesoldeerd met koper en lugs.

Een meerprijs van € 19,- op het nostalgische onderdelenpakket.
0,6 kg lichter dan het Oma frame.

Bij de dames 49 is een Pick-up voordrager mogelijk voor een meerprijs 
van €98,- op het nostalgische onderdelenpakket  en 0,7 kg zwaarder 
dan het onderdelenpakket.

Kleuren & Maten:
Dames 49 – 55 
Zwart

Op dit frame reed 100 jaar geleden de pastoor. 
Met de rechte zithouding fietst dit model zeer comfortabel. 
Ook is het Kruis Frame geschikt voor zware lasten.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: de dubbele standaardplaat, de extra grote diameter 
buizen en de vele driehoek constructies zorgen voor veel extra sterkte. 
Dit Kruis-frame wordt net als vroeger, nog steeds met de hand 
gemaakt. De buizen worden met koper en lugs aan elkaar gesoldeerd.

Zonder Pick-up voordrager een meerprijs van € 79,- op het 
nostalgische onderdelenpakket en 0,2 kg zwaarder dan het oma frame.
Met Pick-up voordrager een meerprijs van €158,- op het nostalgische 
onderdelenpakket en 1,8 kg zwaarder dan het oma frame.

Kleuren & Maten:
Heren 55 – 61 – 67 – 73
Dames 49 – 55 – 61 – 67 
Zwart, mat zwart, cargoblauw*
*deze kleur kan alleen in de Fat tire pakketten geleverd worden

Mat blauw

Mat legergroen

Heren mat zwart

H 53/57/61/65

D 49/53/57/61

D 49/55

H 55/61/67/73
D 49/55/61/67

Opa Frame

Oma Frame

Zwanehals Frame

Kruis Frame

 Pick-up drager is optioneel Mat legergroen

Pick-up drager is optioneel  Mat dieprood

 Pick-up drager is optioneel  Dames cargoblauw

nieuw

nieuw
nieuw

nieuw

extra lang

61 cm

Dit model is al sinds 1900 in Nederland bekend. Door 
zijn bijzondere constructie is het zeer sterk. Het frame 
wordt met de hand vervaardigd.
Door het lange voorframe is het extra handig om 
kinderen mee te nemen.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: dubbele standaardplaat. Het zadeltje kan optioneel 
besteld worden. 

Zonder Pick-up voordrager een meerprijs van € 79,- op het 
nostalgische onderdelenpakket en 0,1 kg zwaarder dan het oma frame.
Met Pick-up voordrager een meerprijs van €158,- op het nostalgische 
onderdelenpakket en 1,7 kg zwaarder dan het oma frame.

Kleuren & Maten:
Dames 49 – 55 – 61  Heren 55 – 61
Matzwart, matgraniet* en oudgroen*
*deze 2 kleuren kunnen alleen in de Fat tire pakketten geleverd worden

Kleuren:

Heren frame matgraniet

Abdij Frame

 Pick-up drager is optioneel  Dames frame oudgroen
D 49/55/61
H 55/61

Dit Transport frame kan met of zonder de Pick-up 
voordrager geleverd worden. De Pick-up drager zit niet 
aan het stuur vast, maar aan het frame, waardoor dit 
frame ook met zeer zware lasten heel goed stuurt. Ook 
kan de voordrager er gemakkelijk afgehaald worden.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: dubbele standaardplaat, extra grote diameter buizen 
voor extra sterkte maar toch lekker nostalgisch gesoldeerd met koper 
en lugs.

Zonder Pick-up voordrager een meerprijs van € 19,- op het 
nostalgische onderdelenpakket en 0,7 kg zwaarder dan het oma frame.
Met Pick-up voordrager een meerprijs van € 98,- op het nostalgische 
onderdelenpakket en 2,3 kg zwaarder dan het oma frame.

Kleuren & Maten 
Heren 57 – 61 – 65 – 73
Zwart, matzwart

Kleuren:
H 57/61/65/73

Transport Frame

 Pick-up drager is optioneel  Zwart

Transport mat zwart
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Kinder zadeltjes niet standaard bijgeleverd.

58 cm

58 cm

58 cm

Bij het ontwerpen van het IFL frame, hebben we ons 
laten inspireren door de Eiffeltoren. Dit superstijve frame 
is samen met de Universiteit Twente ontwikkeld.
Met computergestuurd lasersnijden, TIG-lassen, het 
kataforese dompellak procedé is dit in Nederland 
geproduceerde frame, volgens de laatste stand der 
techniek gemaakt. Doordat je dwars door je frame heen 
kunt kijken, krijg je een zeer speciale fietsbeleving! 
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: de dubbele standaardplaat en de vele 
driehoekconstructies zorgen voor veel extra stijfheid en sterkte.

Een meerprijs van € 199,- op het nostalgische onderdelenpakket.
Het IFL frame is niet lichter dan het oma frame, wel veel sterker.

Kleuren & Maten:
Heren 55 – 61 
Matzwart

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

Dit retro aluminium frame biedt alles wat een familiefiets 
nodig heeft. Licht, sterk en alles kan mee.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: met extra sterke dubbele standaardplaat.

Een meerprijs van € 169,- op het nostalgische onderdelenpakket en
0,2 kg lichter (incl Pick-up drager) dan het oma frame. 

Kleuren & Maten:
Dames 49 – 55     
Matzwart, matgraniet* en matblauw*
*deze 2 kleuren kunnen alleen in de Fat tire pakketten geleverd worden

Voor de modebewuste fietser. Dit retro aluminium frame 
is niet alleen licht en sterk, maar ook helemaal van nu. 
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: met extra sterke dubbele standaardplaat.

Een meerprijs van € 169,- op het nostalgische onderdelenpakket. 
0,1 kg zwaarder (incl. Pick-up drager) dan het standaard oma frame. 

Kleuren & Maten:
Heren 55 - 61 - 67
Matzwart, matgraniet* en matblauw*
*deze 2 kleuren kunnen alleen in de Fat tire pakketten geleverd worden

Dit zwaar oversized aluminium Oma frame is lekker licht, 
supersterk en fietst door de lekkere “rechtopzit” heerlijk.
Geometrie: 67 graden balhoofdhoek.

Bijzonderheden: met extra sterke dubbele standaardplaat. 

Een meerprijs van € 169,- op het nostalgische onderdelenpakket en
niet zwaarder (incl. Pick-up drager) dan het standaard oma frame.

Kleuren & Maten:
Dames 49 – 55  – 61
Matzwart, turquoise*, mat-oker*, matgraniet* en matblauw*
* deze 4 kleuren kunnen alleen in de Fat tire pakketten geleverd worden 
en bij mat oker worden er matzwarte spatborden gemonteerd.

Matblauw

Matzwart

matblauw

IFL Frame Aluminium Pick-up Parallel Frame

Aluminium Pick-up Transport 
Frame

Aluminium Oma Pick-up Frame

Matzwart Matblauw 

 Matgraniet

  Matoker

H 55/61
D 49/55

H 55/61/67

D 49/55/61

Nostalgie en Fat-tire Frames
Deze frames passen in de onderdelenpakketten van pag 24 t/m 27.
Bij veel frames is een pick-up drager of extra zadeltje als optie mogelijk,  
soms kan dit niet let hier op.

nieuw
nieuw



32 33Stadsfiets pakketten
Kies hier een onderdelen pakket daarna een frame van pagina 34 t/m 37.
Kijk ook in specificatie lijst welke onderdelen gemonteerd zijn op pagina 40-41.

Jersey: no-nonsense stadsfiets. 
Bijzonderheden: Met of zonder naafdynamo. 
Antilekbanden, stevige standaard, sterke 
jasbeschermers. veel RVS. 

Adviesprijzen en gewichten Jersey 
met batterij verlichting:
Shimano terugtraprem: R: € 499,- (19,8 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3: € 559,- (20,3 kg) 
Shimano 3v met handremmen: NN3: € 649,- (21,2 kg) 
Shimano 7v met handremmen: NN7: € 729,- (21,8 kg) 
met naafdynamo:
Shimano terugtraprem RD: € 529,- (20,3 kg)
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 589,- (20,8 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 669,- (21,7 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 749,- (22,3 kg)
Electrisch:
E Bike 3v met handremmen: NN3E: € 2169,- (27 kg)  
E bike 7v met handremmen: NN7E: € 2249,- (27,6 kg)
Zie voor meer informatie over electrische systeem pagina 38.

Prijzen en gewichten met basisframe zonder Pick-up drager.

Vandalist: de ideale School-  
en/of stationsfiets.
Bijzonderheden: Super sterk, Andra velgen, Naafdynamo 
met aluminium LED koplamp, sterke drager, Marathon 
banden, extra stevig zadel, stuuromslag beveiliging, 
beschermer voor versnellingshandel.

Adviesprijzen en gewichten Vandalist:
met naafdynamo:
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 699,- (20,8 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 779,- (21,7 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 929,- (22,3 kg)

Prijzen en gewichten met basisframe zonder Pick-up drager.

Nashville: het werkpaard.
Bijzonderheden: Keuze Batterij LED koplamp of 
Naafdynamo met 35 lux koplamp, extra dikke spaken, 
stevige rvs velgen. Sterke Yepp drager, 2 poot standaard 
en stuurstabilisator.

Adviesprijzen en gewichten Nashville:
met batterijverlichting
Shimano terugtraprem: R: € 599,- (21,3 kg) 
Shimano 3v met terugtraprem: R3: € 659,- (21,8 kg) 
Shimano 3v met handrem: NN3: € 749,- (22,7 kg) 
Shimano 7v met handrem: NN7: € 829,- (23,3 kg)
met naafdynamo
Shimano terugtraprem: RD: € 629,- (21,8 kg)
Shimano 3v met terugtraprem:  R3D: € 689,- (22,3 kg)
Shimano 3v met handrem: NN3D: € 769,- (23,2 kg)
Shimano 7v met handrem: NN7D: € 849,- (23,8 kg)

Prijzen en gewichten met basisframe zonder Pick-up drager.

Wieringen: lichtlopend.
Bijzonderheden: Sturmey Archer 3v naaf, gewone 
dynamo met snoer naar achterlicht en LED koplamp, 
Marathon banden, verstelbare stuurpen.

Prijs en gewichten Wieringen:
Sturmey Archer 3v met Trommel handremmen:  TT3: € 685,- (21,2kg)

Prijzen en gewichten met basisframe zonder Pick-up drager.

New Orleans: luxe alledag fiets.
Bijzonderheden: Naafdynamo met automatische 35 lux 
verlichting, alu drager, Andra velgen, veel rvs en alu 
delen, Freedom zadel, verstelbare stuurpen.

Prijzen en gewichten New Orleans:
met naafdynamo
Shimano 3v met terugtraprem: R3D: € 659,- (20,3 kg)
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 739,- (20,5 kg)
Shimano 8v met handremmen: NN8D: € 889,- (21,3 kg)
Shimano 8v met handremmen: NNiD: € 1139,- (21,4 kg)
Electrisch:
E-bike 3v met handremmen: NN3E: € 2239,- (25,9 kg)
E-bike 8v met handremmen: NN8E: € 2389,- (26,6 kg)
NuVinci met handremmen: NNiE: € 2639,- (26,7 kg)
NuVinci Harmony automaat:  NNiEharmony: € 3138,- 
(26.9kg)
Zie voor meer informatie over electrische systeem pagina 38.

Prijzen en gewichten met basisframe zonder Pick-up drager.

Highlander: “De fiets” voor  
recreatief gebruik.
Bijzonderheden: Luxe, lichte, degelijke materialen. 
naar keuze batterij verlichting of naafdynamo met 
LED koplamp, kunststof spatborden met rvs stangen, 
verstelbare stuurpen, veel zilverkleurige onderdelen.

Prijzen en gewichten Highlander:
met batterij verlichting:
Shimano 3v met handremmen: NN3: € 709,- (20,0 kg) 
Shimano 7v met handremmen: NN7: € 789,- (20,8 kg)
Shimano 8v met handremmen: NN8: € 859,- (20,9 kg)
met naafdynamo
Shimano 3v met handremmen: NN3D: € 729,- (20,5 kg)
Shimano 7v met handremmen: NN7D: € 809,- (21,3 kg)
Shimano 8v met handremmen: NN8D: € 879,- (21,4 kg)
Electrisch
E-bike 3v met handremmen: NN3E: € 2229,- (25,9 kg)
E-bike 7v met handremmen: NN7E: € 2309,- (26,6 kg)
E-bike 8v met handremmen: NN8E: € 2379,- (26,7 kg)
Zie voor meer informatie over electrische systeem pagina 38.

Prijzen en gewichten met basisframe zonder Pick-up drager.

Jersey

Vandalist

Nashville Wieringen

New Orleans

Highlander

Jersey RD

Vandalist NN3D

Nashville RD Wieringen TT3

New Orleans NN3D

Highlander NN8D

sticker sticker

sticker

sticker

sticker

sticker
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Ons Basis frame is een zeer degelijk frame voor 
dagelijks gebruik. Dit frame kan ook met onze Pick-up 
voordrager uitgerust worden. Doordat deze voordrager 
niet aan het stuur vast zit, maar aan het frame, stuurt dit 
frame ook met zeer zware lasten heel goed. 
Geometrie: een 67° balhoofdhoek. 
Zonder Pick-up drager geen meerprijs op het onderdelenpakket. 
geen meergewicht op het onderdelenpakket.
Met Pick-up drager een meerprijs van €79,- op het onderdelenpakket. 
1,3kg zwaarder dan het onderdelenpakket.

Kleuren & Maten:
Dames 49 - 55  Heren 55 - 61
Metallic blauw, matgraniet, matblauw, zwart en matzwart
Dames 45 - 61 Heren 49 - 67
Metalic blauw
Dames 67 Heren 73
Zwart en metalic blauw

Een oer Hollands frame waarbij nog op traditionele wijze 
de lugs (de verbindingsstukken tussen de buizen) met 
koper gesoldeerd worden. Oersterk met een nostalgisch 
karakter. Dit frame kan ook met onze Pick-up voordrager 
uitgerust worden. 
Geometrie: een 67° balhoofdhoek.
Zonder Pick-up drager een meerprijs van €10,- op het 
onderdelenpakket. 0,4 kg lichter dan het basisframe.
Met Pick-up drager een meerprijs van €8 9,- op het 
onderdelenpakket. 0,9 kg zwaarder dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames  45 – 49 – 55 – 61  
Heren 49 – 55 – 61 – 67  
Mat legergroen, zwart en matzwart

Een frame met zeer lage instap voor gemakkelijk op- en 
afstappen. 
Geometrie: een 67° balhoofdhoek.
Een meerprijs van € 49,- op het onderdelenpakket.
0,7 kg zwaarder dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames 49 - 55
Metallic blauw, antraciet, dieprood

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren: Kleuren:

Dit frame is ontwikkeld om extra grote lasten te dragen. 
Ideaal voor postbodes of voor zware personen tot 150 
kilogram. Het Leo frame is extra lang en heeft dus meer 
ruimte voor het opstappen.
Geometrie: een 67° balhoofdhoek.
Een meerprijs van €69,- op het onderdelenpakket.
1,8 kg zwaarder dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames 55
Geel, zwart en knalrood 

extra lang

59 cm

55 cm

Basis Frame

Lug Frame SL Frame

LEO Frame

Lage
instap

Metallic blauw

Geel

Heren frame Berceaux creme

Heren frame

D 45/49/55/61/65
H 49/55/61/67/73

D 45/49/55/61
H 49/55/61/67

D 49/55

D 55

 Pick-up drager is optioneel Dames frame metallic blauw

Een Sportief frame uit de jaren 70 waarbij nog op 
traditionele wijze de lugs (de verbindingsstukken tussen 
de buizen) met koper gesoldeerd worden. Door gebruik 
van chroom molybdeen hoofdbuizen is het frame extra 
sterk. Dit frame kan ook met onze Pick-up voordrager 
uitgerust worden.
Geometrie: een 67° balhoofdhoek.
Zonder Pick-up drager een meerprijs van €79,- op het 
onderdelenpakket. 0,4 kg lichter dan het basisframe.
Met Pick-up drager een meerprijs van €158,- op het 
onderdelenpakket. 0,9 kg zwaarder dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames  49 – 55 
Créme, zwart en knalrood.

Kleuren:

Berceaux Frame

D 49/55

Frames voor stadsfietsen
De frames op pagina 34 t/m 37 zijn te combineren met de onderdelen 
pakketten van blz 32 en 33.

De Azor stalen frames zijn degelijk en sterk. Het voordeel van staal is dat 
de sterkte niet achteruit gaat. Door 3 lagen poederlak met zinkhoudende 
grondlaag kunnen ze tegen een stootje en tegen weer en wind.

 Pick-up drager is optioneel Knalrood

  Pick-up drager is optioneel Dames frame mat legergroen

nieuw

nieuw nieuw
nieuw

nieuw
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Ons basis aluminium frame biedt alle kwaliteiten van 
aluminium voor een scherpe prijs.
Geometrie: een 72° balhoofdhoek.
Standaard met stalen voorvork (ALS): meerprijs €69,- op het 
onderdelen pakket. 0,9 kg lichter dan het basisframe.
Optioneel ook leverbaar met verende voorvork (ALV): meerprijs €99,- 
op het onderdelen pakket. 0,3 kg lichter dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames: 49 - 55 - 61 Heren 49 - 55 - 61
Zwart

Dit frame is speciaal in mallen met olie onder hoge druk 
vorm gegeven. Het resultaat is een mooi frame dat ook 
erg sterk en stijf is.
Met stalen voorvork (HYS) een meerprijs van €119,- op het 
onderdelenpakket.
1,1 kg lichter dan het basisframe.
Met geveerde voorvork (HYV) een meerprijs van €149,- op het 
onderdelenpakket.
0,5 kg lichter dan het basisframe.
Met aluminium voorvork (HYA) een meerprijs van €179,- op het 
onderdelenpakket.
1,6 kg lichter dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames 49 – 55 Heren 55 – 61 
Zwart, metallic blauw

Het frame is gemaakt van een stabiel extrusie profiel 
waarin de kabels zijn weggewerkt.
Geometrie: een 67° balhoofdhoek.
Een meerprijs van €159,- op het onderdelenpakket.
0,3 kg lichter dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames 45 - 53
Metallic blauw, antraciet, zwart

Kleuren:
Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

Kleuren:

Een aluminium frame met een zeer lage instap.  
De speciale vorm van de onderbuis maakt hem ook 
stabiel. Geometrie: een 72° balhoofdhoek.
Met stalen voorvork (ALMS) een meerprijs van €109,- op het 
onderdelenpakket.
0,9 kg lichter dan het basisframe.
Met geveerde voorvork (ALMV) een meerprijs van €139,- op het 
onderdelenpakket.
0,3 kg lichter dan het basisframe.
Met aluminium voorvork (ALMA) een meerprijs van €169,- op het 
onderdelenpakket.
1,4 kg lichter dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames 49 – 55   
Metallic blauw, Antraciet

Dit alu frame is mooi sportief ogend met een 
geintegreerde bevestiging voor de Pick-up drager. 
De buizen lopen door naar het achterframe wat de fiets 
extra stabiel maakt.
Geometrie: een 67° balhoofdhoek.
Een meerprijs van €169,- op het onderdelenpakket.
1,4 kg zwaarder dan het basisframe.

Kleuren & Maten:
Dames 49 - 55
Créme

Dubbele standaardplaat
Aluminium voorvork

Dames frame
stalen voorvork

Dames frame stalen vork

Geveerde voorvork

57cm

AL Frame

HydroFlow

Er-Go Frame

ALM Frame

Pick-up Alu Frame

Heren frame met stalen voorvork zwart

Heren model met stalen vork metallic blauw

Antraciet

Stalen voorvork metallic blauw

Créme

D 49/55/61
H 49/55/61

D 49/55
H 55/61

D 45/53

D 49/55

D 49/55

Super lage 
instap

Frames voor stadsfietsen
De frames op pagina 34 t/m 37 zijn te combineren met de onderdelen 
pakketten van blz 32 en 33.

Aluminium is een taai en sterk materiaal. Hierdoor kunnen de frames lichter 
maar toch sterk en stabiel zijn.

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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Het idee achter onze E-Bike is een systeem te maken dat zo simpel mogelijk is. 
Wat er niet op zit kan ook niet stuk gaan.

Dit systeem is samen met diverse specialisten in 
eigen huis ontwikkeld en de componenten laten wij 
bij de beste toeleveranciers maken.

De Azor E-bike wordt alleen geleverd in de uitvoeringen:  
Jersey, New Orleans, Highlander, Heavy Duty, Ameland,  
de Tandems en de Tweelingfiets.

Hoe lang kan ik fietsen met een volle accu? 
De actieradius van de Azor E-bike met een 439Wh accu 
varieert van 35km tot 140km afhankelijk van de mate van 
ondersteuning, de omstandigheden en de buitentemperatuur. 
Temperaturen rond het vriespunt zijn duidelijk van invloed op de 
actieradius. Het systeem presteert het beste boven de 15 graden 
Celsius. Ook zal de prestatie afnemen naarmate het gebruik en 
de leeftijd van de accu toeneemt. 

Bergachtig terrein volle ondersteuning 35 - 60 km 
Gemiddeld terrein gemiddelde ondersteuning 60 – 95 km 
Vlak terrein  lage ondersteuning 95 – 140 km
LET OP: dit is slechts een indicatie!

Voordelen Azor E-bikes:: 
• zeer grote actieradius (439Wh) dankzij de nieuwste Lithiumion 

techniek.
• zeer laag gewicht.
• uitneembare accu (met slot). Handig wanneer u geen 

stroom in de schuur heeft.
• fluisterstil door gepatenteerde motor.
• dichte kettingkast. 
• diverse remsystemen mogelijk, zelfs terugtraprem met 3, 7 of 

8 versnellingen.
• simpel systeem met weinig kans op storingen.
• heeft zeer lang testprogramma doorlopen.
• hoeft niet bij de dealer aan de computer om gereset te 

worden als het achterwiel er even uit moet.
• zeer degelijke bekabeling met de stekkerverbindingen op 

”droge” plekken.
• de zeer kleine maar krachtige motor (heeft alleen Azor) is 

fluisterstil en is goed te doseren.
• de accu heeft geen memory effect.
• het laadapparaat is een snellader, dus de accu is lekker snel 

vol.
• geen stuwende werking van de motor bij elke keer als u 

kracht zet.
• fiets loopt ook licht zonder ondersteuning.
• omdat de fiets in Nederland gemaakt is kunnen alle 

onderdelen nageleverd worden.

Adviesprijzen Jersey met basis frame:  
E Bike 3v met handremmen: NN3E: € 2169,- (27 kg)  
E bike 7v met handremmen: NN7E: € 2249,- (27,6 kg)
Zie voor meerprijzen optie frames pagina 34 t/m 37.

Adviesprijzen New Orleans met basis frame: 
E-bike 3v met handremmen: NN3E: € 2239,- (25,9 kg)
E-bike 8v met handremmen: NN8E: € 2389,- (26,6 kg)
NuVinci met handremmen: NNiE: € 2639,- (26,7 kg)
NuVinci Harmony automaat: NNiEharmony: € 3138,- (26.9kg)
Zie voor meerprijzen optie frames pagina 34 t/m 37.

Adviesprijzen Highlander met basis frame: 
E-bike 3v met handremmen: NN3E: € 2229,- (25,9 kg)
E-bike 7v met handremmen: NN7E: € 2309,- (26,6 kg)
E-bike 8v met handremmen: NN8E: € 2379,- (26,7 kg) 
Zie voor meerprijzen optie frames pagina 34 t/m 37.

Adviesprijzen Heavy Duty met Oma frame: 
E-bike 8v met terugtraprem en handrem voor: NR8E: € 2459,-(29,5 kg) 
E-bike 7v met handremmen: NN7E: € 2449,-(29,5 kg) 
Zie voor meerprijzen optie frames pagina 28 t/m 31.

Jersey
Voorbeeld

New Orleans
Voorbeeld

Highlander
Voorbeeld

Heavy Duty
Voorbeeld

NN7E Ergo metallicblauw = € 2408,-

NN8E HYA heren zwart =  2568,-

NN7E ALMV Dieprood = € 2448,-

NN7E TRPU zwart = € 2547,-

Uitneembare Accu 439Wh 

De Harmony optie is mogelijk op alle  
E-bikes met Nuvincy naaf. Het maakt 
automatisch electrisch schakelen mogelijk. 
Je kan zelfs de rotatiesnelheid van de 
pedalen gelijk houden bij alle snelheden. 
(behalve stilstand) Meerprijs: €499,-

De accu in Pick-up voordrager optie, 
is mogelijk in alle frames met Pick-up 
voordrager. Deze optie heeft een  
meerprijs van 20 euro.

Deze LCD Display heeft een afstands-
bediening: met dit knopje kunt u met een 
snelheid van 6km/u naast de fiets lopen, 
terwijl de motor de fiets voort duwt, vooral 
handig als je een heuveltje op wilt lopen. 
Ook kunt u met uw duim de ondersteuning 
regelen, terwijl u de handvatten niet los 
hoeft te laten. De kilometerteller laat zien 
hoe ver u nog kunt rijden met de accu. De 
display heeft 15 ondersteuningsstanden, 
u kunt hiermee uw snelheid precies 
aanpassen aan uw medefietser.
Meerprijs €125,-

De 15 stappen waterproof LCD display 
wordt standaard geleverd

E-Bike Rollerbrakemotor

Prijzen en gewichten Tweelingfiets: 
E-bike 3v terugtraprem met handrem voor NR3E: € 2579,- (28.2 kg)
E-Bike 3V met handremmen NN3E: € 2609,- (28,0kg)
E-bike 8v met handremmen NN8E: € 2759,- (28.8kg)

Prijzen en gewichten Vouwtandem 
Nexus 7 rollerbrake voor en achter NN7E: € 3639,- (39,0kg)
Magura 8v Premium MM8E: € 3799,- (34,9kg)
Magura 14v Rohloff MM14E: € 4989,- (34,8kg)
Meerprijs freewheel crankstel met kettingscherm € 90,- (-/- 1,5 kg)

Adviesprijzen en gewichten Ameland Electrisch met Oma frame: 
E-bike 3v met handremmen: NN3E:  € 2299,- (27,9 kg)
E-bike 8v met handremmen: NN8E:  € 2449,- (28,7 kg)
E-bike NuVinci met handremmen: NNiE:  € 2699,- (29,6 kg)
E-bike NuVinci&Harmony NNiEharmony:  € 3198,- (24,8 kg)

Technische gegevens: 
Voorwiel motor: 24V, 180W 175 RPM. Brushless met vrijloop, met 
rollerbrake. 
Standaard accupack: Panasonic Li-ion 24V 439Wh

Laadtijd:
Het laden van een volledig lege accu duurt ongeveer 6 à 7 uur 
met de bijgeleverde lader (en dit kost slechts 11 cent). 

NN8E zwart = € 2759,-

MM8E zwart met freewheel optie = € 3889,-

NNiE ALomaPu Harmony = € 3367,-

Tweelingfiets
Voorbeeld

Vouwtandem
Voorbeeld

Ameland
Voorbeeld



40 41Optie’s De genoemde prijzen zijn meerprijzen als dit onderdeel op uw fiets 
gemonteerd wordt (en het er standaard niet op zit) m.u.v. als er 
”waarde” staat bij de prijs. Dan dient u het onderdeel dat standaard 
op uw fiets zit van de prijs af te trekken en het gekozen onderdeel er 
bij op te tellen. 

LET OP: In sommige gevallen kan een optie niet passen of niet uitgevoerd worden. 
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1. Verstelbare stuurpen .........................................................................................€ 19,50
2. Stuurbocht roestvrijstaal ”vlinder” ....................................................................€ 7,-
3. Stuurbocht roestvrijstaal Jersey ........................................................................€ 7,-
4. Stuurbocht roestvrijstaal Oma  .........................................................................€ 7,-
5. Brooks handvatten ............................................................................................€ 52,-
6. Koplamp Oma op kroonstuk voorvork  ...........................................................€ 5,-
7. Koplamp op dynamolip laten monteren ........................................................€ 6,-
8. Koplamp 35 lux aan/uit waarde ......................................................................€ 13,- 

Koplamp 35 lux automaat met standlicht  waarde ......................................€ 18,-
9. 40 lux Oma koplamp Chroom waarde ...........................................................€ 21,-
10. Koplamp batterij sportief, waarde  ..................................................................€ 9,50 
11. Batterij verlichting op nostalgische fiets geen meerprijs. 
12. Koplamp USB 70 Lux Axa, handig voor het opladen of het  

op spanning  houden van uw mobiele telefoon  
(gaat niet in combinatie met E-bike)  waarde    ...........................................€ 75,-

13. Achterlicht SPX standlicht met snoer naar dynamo ......................................€ 18,-
14. Achterlicht Plateo L.E.D. standlicht met snoer naar dynamo ......................€ 35,-
15. Bagagedrager aluminium zilver op b.v. Jersey ..............................................€ 22,-
16. Bagagedrager aluminium zwart op b.v. Jersey .............................................€ 22,-
17. Bagagedrager Transport Heavy Duty .............................................................€ 25,-
18. Bagagedrager Yepp matzwart ipv ”normale” stalen drager ......................€ 33,- 

Let op! het Yepp-zitje (niet meegeleverd)
19. De accu in Pick-up voordrager optie, is mogelijk in al onze  

E-bike fietsen  wanneer u een frame kiest met Pick-up voordrager.  
Meerprijs tov van een accu in de achterbagagedrager ............................€ 20,-  

20. Shifter beschermer .............................................................................................€ 6,90
21. Stuur omslag beveiliging (niet op elk frame toepasbaar) ............................€ 15,-
22. Houten spatborden op Fat-tire model ............................................................€ 100,-
23. Zadel Selle Royal ”Freedom”, waarde ............................................................€ 22,-
24. Zadel San Remo ”Huur”, waarde .....................................................................€ 12,-
25. Zadel Selle Royal ”Carolina”, waarde .............................................................€ 10,-
26. Zadel Selle Royal Ondina, waarde ..................................................................€ 22,-
27. Zadel Brooks, leer dames of heren, waarde ..................................................€ 95,-
28. Viaggo zadel met extra sterke brug ................................................................€ 27,-
29. Zadelpen Post Modern, geveerd .....................................................................€ 75,-
30. Zadelpen Quick adjust, (snel in hoogte verstelbaar) . ..................................€ 85,-
31. Zadeltje en voetsteuntjes en voetbeschermertjes op het  

voorspatbord als u geen Pick-up drager heeft..............................................€ 79,-
32. Zadeltje en voetsteuntjes en voetbeschermertjes op het  

voorspatbord als u een Pick-up drager heeft  ...............................................€ 69,-
33. Bobike beugel RVS (zadelbuisbeugel niet meer nodig) ...............................€ 17,-
34. Standaard 2-poot Hebie met stuurstabilisator ...............................................€ 35,-
35. Standaard 2-poot Jumbo met stuurstabilisator ..............................................€ 39,-
36. Velg zwart in Oklahoma ....................................................................................€ 2,20
37. Band Schwalbe Marathon plus op 37-622 ......................................................€ 44,- 

Band Schwalbe Marathon plus op 47-622 ......................................................€ 33,- 
Band Schwalbe Marathon plus op 40-635 ......................................................€ 42,-

38. Rollerbrake voor in een fiets zonder voorrem .................................................€ 65,- 
Kan niet in airlinevelg en 24-inch velg 

39. Naafdynamo met rollerbrake in een fiets zonder voorrem:  
in de Jersey .........................................................................................................€ 95,- 
In de Nostalgische pakketten ..........................................................................€ 105,-

40. IM80 rollerbrakes ipv gewoon ..........................................................................€ 35,-
41. IM81 rollerbrakes ipv gewoon ..........................................................................€ 45,-
42. Fiets in Ral-kleur of niet-standaard kleur laten spuiten ..................................€ 150,-  

Let op: de levertijd kan oplopen!
43. Bij de Color optie worden de stickers, snelbinder en bel  

(ding dong) in de gekozen kleur geleverd  ....................................................€ 10,-
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Model Pagina
Highschool 4, 24 v o o o o o o o v v v v v v o v v o o o v v v o v v v v o v o v o v v v v v
Schiermonnikoog 4, 24 o v o o o o o o v v v v v v v o v o o o v v v v v o o v o v o v o v v v
Schiermonnikoog NDY 4, 24 o v o o o o o o v v v v v v v o v o o o v v v o v v v o o v o v o v o v v v
Texel 5, 24 o o o o v o o o v v v v v v v o v o o o v v v o v v v v v o v o v v v v
Ameland 6, 25 o o o o o v o o v v v v v v v o v o o o v v v o v v o o v v o v o v o v v v o
Marken 7, 25 o o o o o v o o v v v v v v o o v o o v o v v v o v v o o v v o v o v v v v
Schouwen 7, 25 o o o o o v o o v v v v v v v o v v o o v v v
Carolina 8, 26 o v o o o o o o v v v v v v o v o o o v v v v v o o v o o v v v v v
Carolina NDY 8, 26 o v o o o o o o v v v v v v o v o o o v v v o v v v o o v o o v v v v v
Oklahoma 9, 26 o o o v o o o o v v v v v v o v o o o v v v v v v o o v o v o v v v v v
Oklahoma NDY 9, 26 o o o v o o o o v v v v v v o v o o o v v v o v v v o o v o v o v v v v v
Heavy-Duty 9, 26 o o o o o v o o v v v v v v o v v o o o v v v v v v o v v o v v v v v v o
Heavy-Duty NDY 9, 26 o o o o o v o o v v v v v v o v v o o o v v v o v v v o v v o v v v v v v
Vlieland 10, 27 o o o o v o o o v v v v v v o v v o o o v v v o v v v v v o v v v v v v
Stadsfietsen
Jersey 11, 14, 32 o v o o o o o o v v v v v v v o o v o o v v v v v o v o v o v v v v v o
Jersey NDY 11, 14, 32 o v o o o o o o v v v v v v v o o v o o v v v o v v v o v o v o v v v v v
Vandalist 11, 15, 32 v o o o o o o o v v v v v v v o o v o v v v o v v v v o v o v v v v v v v
Nashville 12, 32 v o o o o o o o v v v v v v v o o v o o v v v v v v v o v v v v v
Nashville NDY 12, 32 v o o o o o o o v v v v v v v o o v o o v v v o v v v v v o v v v v v
New Orleans 12, 32 o o o o o o v o v v v v v v v o o o v o v v v o v v o v v o v o v v v v v o
Wieringen 13, 33 o v o o o o o o v v v v v v v o v o o v v v v v o v v o v o v v v v v
Highlander 13, 17, 33 o o o o o o v o v v v v v v v o o o v o v v v v o v v o v o v v v v v o
Highlander NDY 13, 17, 33 o o o o o o v o v v v v v v v o o o v o v v v o v v o v v o v o v v v v v
Specials
Schokland 16 o o o o o v o o v v v v v v o v v v v
IJssel 17 o o o o o o v o v v v v v v v v v v v v v o v v o v o v v v v
Boundless 17 o o o o o o o v v v v v v v v v v v v
PKW 26 inch 18 v o o o o o o o v v v v v v v v v v v o v v v v o v v v v v v v
LKW 26 inch 18 v o o o o o o o v v v v v v v v v v v o v v v v v v v v v v v
Antivanda 24 inch 19 o o o o v o o o v v v v v v v o v v v v v v v v v v v v
Antivanda 20 inch 19 o o v o o o o o v v v v v v v v v v v v v v v v v
Fabrieksfiets 24 inch 19 o v o o o o o o v v v v v v v o v v v v v v v v
Detroit 24 inch 19 o v o o o o o o v v v v v v v o v v v v v v v v v v v v
Step 20 v v  v v v v v v v o o v
Griend 24 20 o o v o o o o o v v v v v v v v v v v v v v v v v
Griend 20 20 o o v o o o o o v v v v v v v v v v v v v v v v
Tweelingfiets 21 o o o o v o o o v v v v v v v v v v v o v v v v v v v v v o
Vouwtandem 21 o o o o o o v o v v v v v v v v v v v v o v v o v v v v v v v o

Legenda:
v = standaard
o = optie tegen meerprijs
NDY = Naafdynamo

Specificatie lijst



Prijzen inclusief BTW 
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 
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