Bella 4 standard cykel

Bella 2 standard cykel

Unik baghjulsstyring med et traditionelt
design, udviklet til transport af op til 4
børn, hærdet aluminiumsstel, selvbærende
sikkerhedsbur i hærdede aluminiumsrør
med kassesidebeklædningsplader i sølveloxeret aluminium.
Mulighed for eget design af sidebeklædningsplader. Træbund. Indv. Shimano
nexus 7 gearnav. Tromlebremse, Parkeringsbremse, skivebremse og fodbremse.
Autokædestrammer. Alufælge. Hydraulisk
afdæmpet baghjul. Ringeklokke.
Et lygtebeslag for og bag på cyklen.

Unik baghjulsstyring med et elegant
letvægtsdesign, med mulighed for transport af op til 2 børn, hærdet aluminiumsstel, selvbærende sikkerhedsbur i hærdede
aluminiumsrør.
Stor rummelig, fleksibel og polstret kabine
i rødt, grønt eller sort stof. Træbund. Indv.
Shimano nexus 7 gearnav. Tromlebremse,
Parkeringsbremse, skivebremse og fodbremse. Autokædestrammer. Alufælge.
Hydraulisk afdæmpet baghjul. Ringeklokke.
Et lygtebeslag for og bag på cyklen.

Erhverv
BellaBike anvendes af mange forskellige
virksomheder, herunder til varetransport, avisdistribution, budkørsel, værktøj,
madudbringning o.m.m.
BellaBike Cykeltaxa er blevet udviklet i
samarbejde med quickpack.
Den har ekstra affjedring i sædet og en
unik siddekomfort for alle- også høje
mennesker.
Kontakt os og hør nærmere om en specialcykel til dit firma.

BellaBike
Borups Allé 179
2400 Kbh. NV
Tlf. 61 37 58 25
info@bellabike.dk

Se mere på www.bellabike.dk

Eventyrlige oplevelser
for hele familien

Lad eventyret begynde
Med en BellaBike kan eventyret begynde.
Cyklen er ikke kun et transportmiddel,
men derimod starten på en række gode,
spændende og eventyrlige oplevelser for
hele familien.

Hvorfor skal du vælge
en BellaBike?
Den er billigere og sjovere end en bil !
Den er ofte hurtigere i byerne – især i
myldretiderne.
Sikkerhedsbur med ekstra god beskyttelse
til børnene.
Praktisk og nem at manøvrere selv ved
fuld last.

Praktisk og sjov
børnetransport
Giv dig selv og dine børn en herlig gave.
Sæt børnene på ladet af en BellaBike,
spænd dem fast, træd i pedalerne og oplev
med hvilken lethed og elegance i kommer frem gennem trafikken. Aldrig har
en cykeltur med de små håbefulde været
nemmere eller behageligere. I en travl
hverdag har du nu endelig mulighed for at
forene det praktiske med det behagelige.
Du kan nå alle indkøbene og de øvrige
gøremål, mens du samtidig har ægte kvalitetstid med børnene.

Nem i byen
BellaBikes særlige konstruktion med
styring på baghjulet gør manøvreringen
eminent. Du kommer nemmere rundt i
byen. Den vender ´på en 5-øre´ og snor
sig elegant rundt om alle forhindringer,
alt sammen med fuld øjenkontakt med
børnene i ladet samtidig med, at der er
totalt overblik over trafikken. Og du slipper for at lede efter en parkeringsplads.

Bestem selv hvordan din cykel
skal se ud
Vælg ensfarvet eller et design.
Standardfarven på cykelstellet er sort,
andre farver kan leveres som ekstra udstyr.
Design din egen foliebeklædning til kassens
sider.
Folien er i en vejrbestandig kvalitet af samme type som også anvendes til reklameskilte og butiksfacader.
Alt kan lade sig gøre ved selv at designe
folien. Digitale fotos eller grafik, fantasien
er den eneste begrænsning.
Det kan være en fordel med en BellaBike
der skiller sig ud fra mængden, bl.a. er
cyklen ikke så attraktiv at stjæle, da den er
let at genkende.

Indretning efter behov
Konceptet med cyklen er en cykel til det
hele.
En modulerbar kasse med plads til op til 4
børn samt et par store indkøbsposer. Start
med ingen sæder og udbyg efter behov
som familien vokser.
De specielle designede nedfældelige kalecher sørger for tørvejr på regnfulde dage.

