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• dames
 49, 53, 57 cm
• heren
 54, 57, 61 cm

Fellow Me
Urbanfiets 28“

Lichte, lekker lopende lifestyle fiets waarmee je gezien 
mag worden. Het is relaxed cruisen met deze fiets door 
de luie zit en de dikke banden. De fiets kan tegen een 
stootje, heeft een parkeerslot voor het stuur en is mak-
kelijk aan te kleden met je eigen accessoires. De Fellow 
Me is er in twee kleuren: wit en zwart mat en verder is 
de keuze uit Shimano Nexus met 3 of 7 versnellingen.

Kleuren:  wit en zwart mat

Simplex Lucca
Stadsfiets 28“

Complete en vlotte stadsfiets met alu-
minium frame, geschikt voor dagelijks 
gebruik. Deze stoere alleskunner heeft 
3 versnellingen Shimano Nexus, veilige 
en goed doseerbare rollerbrakes, en een 
naafdynamo in combinatie met een Basta  

halogeen koplamp. Voorzien van een 
keiharde poederlak en sterke alu-

minium velgen voor jarenlang 
fietsplezier.

Kleur dames: polarwit mat
Kleur heren: diamantzwart

• dames
 51, 56  cm
• heren
 56, 61  cm

2        Collectie Collectie 3

TRENDY 
STADS
FIETSEN

• dames
 49, 53, 57 cm
• heren
 54, 57, 61 cm

De ultieme 
droombike.

Nexus 3 met V-brake

Nexus 7 met rollerbrakes   

Selle Royal zadel

Shimano naafdynamo

Axa Solid slot

Capri
Trendy Stadsfiets 28“

Trendy stadsfiets met aluminium frame, 
geschikt voor dagelijks gebruik. Veel aan-
dacht voor het design waarbij de accent-

kleur zelfs in het slot terug te vinden is. 
Met 7 versnellingen Shimano Nexus, 

rollerbrakes en een naafdynamo 
in combinatie met een halogeen  
koplamp. Voorzien van een kei-
harde poederlak en sterke alu-
minium velgen voor jarenlang 
fietsplezier. 

Kleur dames:  ivoor
Kleur heren: dolomietengrijs

050-20622 080-41160 080-43022

SIMPLEX-LOGO aus 
Fahrräder wegretuschie-
ren
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San Remo
Sportfiets 28“

Luxe, sportieve fiets met aluminium 6061 
frame en Shimano Alivio 24 versnellingen. 

Voorzien van allerlei extra‘s zoals de 
Suntour instelbare verende voor-

vork. Verder met verende zadelpen 
en Shimano naafdynamo in com-
binatie met Axa Sprint halogeen 
koplamp met schakelaar. Verder 
vele lichtgewicht onderdelen en 
een Axa slot met DiefstalPreven-

tieChip. 

Kleur: cannongrijs mat

Siena
Sportieve stadsfiets 28”

Lichtgewicht stadsfiets geschikt voor 
stadsgebruik, lekker toeren tot aan fiets-
vakanties in licht bergachtig terrein. 
De aandrijving geschiedt door de 
nieuwe Shimano Alfine 11-speed 
naafversnelling, die door zijn 
constructie licht loopt en scha-
kelt. De versnellingen hebben 
een bereik van maar liefst 
408 %. De mooie Chainglider 
beschermt de ketting en geeft 
de fiets een licht uiterlijk. De 
RST Headshock voorvering 
dempt schokken en houdt het 
gewicht laag. Verder uitsluitend 
lichte, hoogwaardige onderdelen.

Kleur dames en heren:   
magiczwart mat

• dames
 49, 53, 57 cm
• heren
 50, 55, 60 cm

4        Collectie Collectie 5

• dames
 45, 50, 55 cm

• heren
 50, 55, 60 cm

Roma
Trendy stadsfiets 28“

Fraaie, hoogwaardige fiets voorzien van 
alle comfort. Dames hebben een comfor-
tabele lage instap. De verende voorvork is 
instelbaar naar uw eigen voorkeur. Verder 
een verende zadelpen, Shimano naaf- 
dynamo en Shimano Nexus 8 versnel-
lingen met goed doseerbare rollerbrakes.  
Extra versterkte velgen, een comfortabel 
stuur met instelbare voorbouw en een 
Selle Royal gelzadel behoren tot de af-
montage. Het Axa Defender slot met DPC 
kan worden uitgebreid met andere sloten.

Kleur dames:  sneeuwwit mat
Kleur heren: indischbruin mat

• dames
 49, 53, 57 cm
• heren
 54, 58, 62 cm

TRENDY 
STADS
FIETSEN

Anzio
Sportfiets 28“

Scherp geprijsde, lichtgewicht sportfiets 
met aluminium frame en Shimano Altus 
21 versnellingen. Bovendien voorzien 
van comfortabele verende voorvork en 
zadelpen en Shimano naafdynamo. Ver-
der met een halogeen koplamp en vele 
lichtgewicht onderdelen zoals de ver-
sterkte aluminium velgen, bagagedrager 
en verstelbare stuurpen.

Kleur:  diamantzwart

SPORT
FIETSEN

• dames
 45, 50, 55 cm
• heren
 50, 55, 60 cm

Shimano Altus 21 versnellingen

Verende voorvork en zadelpen

Shimano naafdynamo

Axa Solid slot

Shimano Alivio 24 versnellingen

Verende voorvork en zadelpen

Shimano naafdynamo

Axa Defender slot

Shimano Nexus 8 speed naafversnelling

Shimano naafdynamo

Axa Defender slot

Selle Royal gelzadel
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 • dames
  45, 50 cm

Roma-e C8
E-Bike 28“

Luxe e-bike met de uiterst be-
trouwbare Panasonic aandrijving 
met 250 W centermotor. Deze 
precieze aandrijving is uiterst 
betrouwbaar en goed voor 
jarenlang fietsplezier. Niet 
voor niets komt deze motor 
vaak als beste uit de tests. 
Verder met Shimano Nexus 
8 versnellingen, roller brakes 
met grote cooling disks, ver-
ende voorvork en zadelpen 
en een naafdynamo. Keuze 
bij deze e-bike uit een 12 Ah 
(312 Wh) accu met een bereik 
van ca. 90 km en een 18 Ah 
(468 Wh) accu met een bereik van 
ca. 140 km.

Kleur dames:  cannongrijs mat
Kleur heren: indischbruin mat

• dames
 49, 53, 57, 61 cm
• heren
 53, 57, 61 cm

Milano  C7
E-Bike 28“

Optisch mooie e-bike met wave frame. Gemak-
kelijke, lage instap. Traponder steuning met 
Panasonic centermotor 250 W. Met Shimano 
Nexus 7 naafversnelling+draaigreep, Sun tour 
CR-8V verende voorvork, geveerde zadelpen 
en frameslot. Cpl. verlichting met naafdynamo.  
Deze e-bike is voorzien van de nieuwe 12 Ah 
lithium ion accu (312 Wh) met een bereik 

van ca. 90 km. De accu-oplaadduur is  
ca. 3-4 uur.

Kleur: nepalzilver

 • dames
  49, 53, 57, 61 cm
 • heren
  53, 57, 61 cm

6        Collectie Collectie 7

Firenze C8
E-Bike 26“

Comfortabele e-bike met de uiterst be-
trouwbare Panasonic aandrijving met 250 W 
centermotor. Voor het comfort zorgen de 
geometrie van het frame, het Lookin gel-
zadel, de dikke Schwalbe Big Apple 
banden en het makkelijk te verstel-
len Speedlifter stuur. Verder met 
Shimano Nexus 8 versnellingen, 
rollerbrakes met grote cool- 
ing disks en een naafdynamo.  
Keuze bij deze e-bike uit een  
12 Ah (312 Wh) accu met 
een bereik van ca. 90 km 
en een 18 Ah (468 Wh) 
accu met een bereik 
van ca. 140 km.

Kleur:  sterlingzilver

E-BIKES E-BIKES

• dames
 45, 50, 55 cm

Selle Royal elastomeer zadel

Schwalbe Road Cruiser banden

11 Ah accu

De mobiliteit  
van de toekomst

ED-2
E-Bike 28”

Aluminium frame met Suntour CR 8V 
verende voorvork, instelbaar. Met een 
Shimano 7-speed naafversnelling. Alu-

minium V-brakes, een Selle Royal elas-
tomeer zadel, geveerde zadelpen, 

Continental Tour Ride banden en 
een AXA Defender veiligheids-

slot. Uitneembare lithium-ION 
accu met digitale controller 
11 Ah (275 Wh). Actie-
radius al naar rijstijl en/of 
terreintoestand: afhanke-
lijk van de ondersteuning 
(4 niveaus)  een bereik van 

30-70 km. Accu oplaadtijd: 
ca. 3-4 uur

Kleur: grijs glans, grijs mat
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E-Bike Collectie

www.simplex-fietsen.com

De mobiliteit  
van de toekomst
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