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Fietsendragers 2019
www.dkwcaravans.be

Naast de start van onze familiaal caravanbedrijf, werden er ook
aanvullend fietsendragers en montage van trekhaken aangeboden
en gemonteerd. Op de dag van vandaag is dait nog onveranderd.
We kunnen vertrouwen op onze jarenlange ervaring, showroom
en onze ruime voorraad op ons gamma fietsendragers om ook de
fietsliefhebbers van de uitmuntende service te voorzien. Niet alleen

www.dkwcaravans.be

_ INLEIDING

onze winkelprijzen zijn interessant. Wij willen ook in de eerste plaats
een totaaloplossing bieden voor dit productsegment “fietsendragers”.
U kunt de fietsendragers ontdekken in onze showroom.
Een fietsendragers aankopen is meer dan juist maar even snel naar
van deze tijd zijn ook meer en meer uitgerust met comfort en
verschillende technische snufjes die de aankoop van een nieuwe
fiets voor lange termijn er niet bepaald goedkoper op maken. Daarom
moet de fietsendrager voor het nodige aanvullend comfort en
gebruiksgemak en veiligheid gaan zorgen. Moet het super-stevig zijn
voor een verre reis over de weg? Compact? Op de trekhaak of op
de koffer. Op liever in combinatie met dakdragers op het dak van uw
auto? Kantelbaar?
Uit de toegenomen interesse in fietsbeurzen, innovaties in
fietsvakanties, de diverse toegenomen lokale fietsevenementen van
wedstrijd tot ontspanning kunnen we alleen afleiden dat de juiste
Naast de verkoop van fietsendragers aan
interessante winkelprijzen, verzorgen wij
ook de dienst na verkoop.
Onze goede samenwerking met onze
toeleveranciers kunnen wij de zorg
voor garantieaanvragen, wisselstukken
en herstellingen van onze verkochte
fietsendragers voorzien.

keuze & advies superbelangrijk zijn.
Het zit in ons bedrijfs’DNA om een meerwaarde te bieden bij
aankoop van uw fietsendrager. Met onze vakkunde gaan wij graag
aan de slag voor u. Zowel voor advies & verkoop als voor dienst na
verkoop. Garanties & herstellingen zijn een onderdeel van onze taak.
Informeer naar de mogelijkheden.
Wij besteden graag tijd om te luisteren aan welke specificaties uw
fietsendrager moet voldoen en kunnen waarschijnlijk onmiddellijk
leveren uit voorraad en dit met een competetieve prijs.
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de winkel een fietsendrager gaan halen. De aangekochte fietsen

V O O R 1 F I ET
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_ FIETSENDRAGERS OP TREKHAAK IN AANBIEDING
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AMBER 1
De Amber I is een eenvoudig te monteren
fietsdrager voor het transport van 1 fiets.
Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen
en bandenmaten. Zeer eenvoudige en snelle
montage op de trekhaak door gepatenteerde
snelkoppeling. De fiets staat in brede, stabiele
kunststof wielgoten. Framebevestiging, dus geen
belasting op het crankstel van de fiets
Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige
(Jaeger) stekker. Fietsdrager is afsluitbaar
met hangslot. Inclusief mistachterlicht en
achteruitrijverlichting

Voor 1 fiets!
Snel vast te maken.
7 pin en 13 pin in één aansluiting.
Uniek!

€ 129,Onze winkelprijs
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JUST CLICK Serie
Deze nieuweling is ontworpen voor de frequente
gebruikers. Snel en handig monteerbaar op de
trekhaak. Plaats uw fietsendrager op de trekhaakbol
en klik uw fietsendrager vast door deze open te
plooien. Makkelijker kan niet.
Deze fietsendragers zijn uitermate stevig en
voorzienvan geïntegreerde wieltjes voor het eenvoudig
verplaatsen. Uitschuifbare wielhouders voor een
compacte opslag. Deze serie bestaat in een uitvoering
van 2 fietsen en 3 fietsen. Beide kunnen voorzien
worden van een fietsuitbreiding.

Een eenvoudige ‘JUST CLICK’
en je kan vertrekken.

vanaf

€ 555,-

€ 699,-

Onze winkelprijs

JUST CLICK 2

2 FIETSEN

13 PIN

JUST CLICK 3

3 FIETSEN

13 PIN

€ 555,€ 605,-

Adviesprijs verkoop

€ 609 ,€ 686 ,-

OPRIJGOOT

€ 65 ,-

UITBREIDING FIETS

€ 128 ,-
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_ FIETSENDRAGERS OP TREKHAAK
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_ FIETSENDRAGERS OP TREKHAAK IN AANBIEDING
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DIAMANT
Een prijskraker van formaat en al enkele jaren
de beste koop bij onze nooderburen. Dit wil wel
wat zeggen. Ook deze kan niet ontbreken in ons
gamma. Zelfs twee elektrische fietsen is voor

Voor 2 elektrische fietsen of andere

€ 299,-

Opvouwbaar
7 pin en 13 pin in één
Opbergtas en veiligheidsriem inclusief

Onze winkelprijs

€ 339,Adviesprijs verkoop

Kantelbaar

OP
VOORRA AD

DIAMANT SG 2
Deze topper is terug van weggeweest. Speciaal
heeft THULE deze fiestendrager voor de benelux
terug op de markt gebracht. Aan dit aan een
actieprijs. Deze fietsendrager is voor 2 gewone
fietsen. Kantelbaar. Compact op te bergen in
de auto door de schuifhouders die naar binnen
schuiven. Zo kan deze tussen de wielkasten in
de koffer. U hoeft hiervoor uw zetels niet plat te
leggen. Simpel maar gebruiksvriendelijk!

Voor 2 gewone fietsen
Kantelbaar via trapmechanisme
7 pin stekker
Compact door schuifhouders

€ 369,Onze winkelprijs

€ 415,Adviesprijs verkoop
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deze opvouwbare fietsendrager geen probleem.
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_ FIETSENDRAGERS OP TREKHAAK IN AANBIEDING
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DIAMANT TG - Plooibare /
Pro-User® bike carriers breidt haar assortiment uit
met de Derde Generatie Diamant fietsendrager.
Deze trekhaak fietsendrager is geschikt voor
het transport van 2 (elektrische) fietsen maar
zeer makkelijk uit te breiden naar 3 fietsen.
Kenmerkend voor Diamant TG is de brede
U-beugel in combinatie met de framehouders met
spanband. Dit zorgt voor een nog eenvoudigere
manier van het bevestigen van de fietsen.
Daarnaast is de spanband framehouder universeel,
wat hem zeer geschikt maakt voor bevestiging van
Voor 2 elektrische of 3 fietsen .
Snel opvouwbaar
7 pin en 13 pin in één aansluiting.
Kantelbaar
Uitbreidbaar

alle type frames. Deze fietsendrager heeft de beste
prijs/ kwaliteitsverhouding voor een plooibare
fietsendrager voor E-bikes. Een topkeuze !

€ 439,Onze winkelprijs
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_ FIETSENDRAGERS OP TREKHAAK

TOPPER
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EASYFOLD & EASYFOLD XT
De Easyfold XT-versie. Nog steviger, nog comfortabeler
in gebruik en nu ook voor 3 fietsen. Allerlei fietsen
kunnen op dit opvouwbaar systeem vervoerd worden.
Van gewone fietsen tot E-bikes. Racefietsen tot FATBikes. Dit wordt de fietsendrager voor elke toepassing.
Snel, opvouwbaar voor oberging in de koffer,
kantelbaar zodat u nog in de koffer kan wanneer de
fietsen reeds gemonteerd zijn. Maar voor wie het liever
ook prijsgunstig ziet, is de Easyfold actie beschikbaar?

Voor 3 gewone fietsen of 2 elektrische
Kantelbaar via trapmechanisme
13 pin stekker
Super stevig frame, ideaal voor lange reizen

vanaf

EASYFOLD ACTIE

€ 495,-

€ 699,-

Onze winkelprijs

OP
VOORRA AD

€ 495,€ 555,€ 625,-

Adviesprijs verkoop

€ 699,-

EASYFOLD ACTIE

931

2 FIETSEN

13 PIN

EASYFOLD XT 2F

933

2 FIETSEN

13 PIN

EASYFOLD XT 3F

934

3 FIETSEN

13 PIN

PLOOIBARE OPRIJGOOT XT

933-4

€ 52,95 ,-

OPBERGTAS XT 2F

9311

€ 35,95 ,-

€ 729,€ 829,-
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OP VOORRA

VELOSPACE XT
Deze nieuweling is ontworpen voor dure E-Bikes.
Ononderbroken wielgoten voor oprij-gemak
die breed uit elkaar staan. Die geven de nodige
ruimte tussen de brede E-bikes ten gevolge van
sommige motoropbouwsystemen. Super handig
monteersysteem voor op de trekhaak. Kan
uitgebreid worden met een extra wieletje zodat deze
fietsendrager niet tot aan de auto hoeft gedragen te
worden. Met dit wielje laat je de deze ook makkelijk
kantelen op de flenskogel. Deze fietsendrager is
Speciaal voor E-bikes

uitermate geschikt voor verre en lange reizen met

Kantelbaar via trapmechanisme

de fietsen achterop de trekhaak van de auto. Ook
uitbreidbaar tot 3 of 4 fietsen.

13 pin stekker

vanaf

Super stevig frame

€ 485,-

Ononderbroken wielgoten

€ 619-

Onze winkelprijs

VELOSPACE XT 2F

938

2 FIETSEN

13 PIN

VELOSPACE XT 3F

939

2 FIETSEN

13 PIN

UITBREIDING FIETS

€ 485,€ 550,-

Adviesprijs verkoop

€ 619,€ 719,€ 166,95,-

TRANSPORTWIEL OPBOUW

€ 37,95,-

OPRIJGOOT XT

€ 54,95,-
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_ FIETSENDRAGERS OP TREKHAAK

BACKSPACE XT
Lichtgewicht duurzame laadbak die achter op de auto
past zodat u gemakkelijk bij uw spullen kunt.
Kan eenvoudig direct op de Thule VeloSpace XTfietsendrager voor op de trekhaak bevestigd worden
- geen gereedschap nodig.
Onovertroffen bagagebox die 300 liter toevoegt aan
makkelijk toegankelijke bagageruimte van uw auto.
Perfect voor twee golftassen of een Thule Chariot
multifunctionele kinderwagen.

vanaf

€ 485,Onze winkelprijs

€ 559Adviesprijs verkoop
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_ FIETSENDRSGERs OP TREKHAAK

Aangezien wij ook dakdragers in ons gamma
hebben, dan kunnen wij jullie in onze
showroom een passend voorstel doen een

DIVERSE MOGELIJKHEDEN

complete configuratie op maat van uw auto en
uw wensen. Bij aankoop kunt u ook optioneel
gebruik maken van onze “show&tell” montage.

Fietsendragers op uw bestaand dakdragerssysteem
dat kan ook bij ons. In onze showroom gaan wij

Zo monteren wij samen met u volgens de

graag aan de slag voor u. Wij hebben hiervoor diverse

regels der kunst. Zo kan u veilig en goed

mogelijkheden. Al dan niet met een wiel te demonteren

gemonteerd de weg op!

of een aanpassingsadapter voor steekassen ....

Mogelijk vanaf *

€ 68,95 ,Adviesprijs verkoop
* THULE FREERIDE
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_ FIETSENDRAGERS OP DAKDRAGERS

RACEWAY

DIVERSE MOGELIJKHEDEN
Voor wie geen trekhaak heeft op de auto en geen
oplossing vindt in het dakdragersysteeem. Dan hebben
we nog de fietsendrager op de achterklep. Deze heeft
als voordeel t.o.v. de fietsendrager op de achterklep,
dat u de fietsen niet hoog moet optillen tot boven
de auto. Echter is deze toepassing wel enige advies
verreist. Niet alle auto’s kunnen een fietsendrager op
de achterklep hebben ten gevolge van het gebruik
materiaal en stevigheid van de koffer. Informeer naar
advies in onze showroom. Wij helpen u graag verder.
CLIP-ON

Mogelijk vanaf *

€ 164,95 ,Adviesprijs verkoop
* THULE FREERIDE
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_ FIETSENDRAGERS OP AUTOKOFFER-KLEP

Roeselarestraat 415 I 8560 Wevelgem

T +32 (0)56 40 16 20 I info@dkwcaravans.be
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