
MAAT- & CUSTOMBOUW

 programma.

De maatbouwframes frames worden geheel op uw 

lichaamsmaten, specifieke wensen en eventuele

overige aanpassingen voor u op maat gebouwd.

Doordat deze fietsen per model volstrekt uniek gebouwd zijn, 

is de benaming maatbouw geheel op zijn plaats.

U kunt al uw persoonlijke wensen met een van onze 

fietsplezieradviseurs bespreken. 

Bijna alles is mogelijk binnen dit programma van Snel fietsen.

De frame geometrie wordt door ons  aan de hand van een 

persoonlijk gesprek bepaald en uitgetekend. 

Daarna wordt het door een van onze framebouwers gesoldeerd 

of gelast.

De custombouwframes worden volgens vaste gemiddelde anatomischewaarde

ontworpen. Met deze frames kunnen we bijna iedereen voorzien van een goed

passende stalen racefiets. 

De maatbouw SPEED RIDE

Is verkrijgbaar in de framematen tot 72CM met een 4130 Cr-Mo dubble butted frame.

Op aanvraag mogelijk om met aluminium nog grotere frames te bouwen.

Frames welke groter worden als 63CM worden door een aangepaste 

constructie, dubbel bovenbuis en/of dubbel staand achterframe 

versterkt om een juiste combinatie van stijfheid en comfort te 

verkrijgen. Fietsen met een dergelijk frame zijn daarom ook €300 hoger

 in kostprijs.

Naast traditionele race geometrie frames, kunnnen we ook comfort-

en compact raceframes aanbieden.

Ook is het mogelijk om een raceframe te laten bouwen met een parralel -

of lage instapframe voor een hoger instapcomfort.

Deze modellen zijn altijd in een mixed uitvoering gebouwd. Dit voor de

 juiste combinatie van stijfheid en comfort te verkrijgen.

Ook deze modellen zijn technisch ingewikkelder te bouwen en zijn 

hierom ook €200 hoger in kostprijs.
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Complete Snel SPEED RIDE op basis van maat- of custombouw,

4130 Cr-Mo dubble butted frame:

Prijzen van de custombouw uitvoeringen;

SPEED RIDE 1 ULTEGRA € 3.495,00

SPEED RIDE 2 105 € 2.995,00

SPEED RIDE 3 TIAGRA € 2.595,00

Prijzen van de maat bouw uitvoeringen;

SPEED RIDE 1 ULTEGRA € 4.495,00

SPEED RIDE 2 105 € 3.995,00

SPEED RIDE 3 TIAGRA € 3.595,00


