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Γιατί custom ποδήλατο?

Είναι φτιαγμένο στα μέτρα σου, για να εξυπηρετεί την αισθητική και τις 
ανάγκες σου ως ποδηλάτη. 
Έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι ευέλικτο,
και προσαρμόσιμο στις απαιτήσεις που αλλάζουν
με τα χρόνια χρήσης και τις συνθήκες της καθημερινότητάς σου.





Ο παρών κατάλογος είναι ενδεικτικός καθώς τα μοντέλα αλλάζουν και η 
γκάμα μας μεταλλάσσεται διαρκώς. Αντιπροσωπεύουμε εταιρίες ποδηλάτων, 
πλαισίων και περιφερειακών σε ένα μεγάλο εύρος τιμών. Έχουμε τη 
δυνατότητα να προσφέρουμε οποιοδήποτε πλαίσιο/ποδήλατο των εταιριών 
που αντιπροσωπεύουμε ακόμα κι αν δεν βρίσκεται σε αυτόν το κατάλογο. 
Αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο που δεν το βρίσκετε εδώ, ρωτήστε μας και θα 
σας βοηθήσουμε. 

Εταιρίες Ποδηλάτων:

Εταιρίες Περιφερειακών:
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Set-up A:  AVENTON wheelset, γρανάζι/lockring BLB, headset Ritchey, 
τιμόνι Ambrosio, λαιμός Cinelli DNA, seatpost VeloOrange, πεταλιέρα 
Ambrosio Prestige, μεσαία τριβή Tange Seiki, αλυσίδα Sram Pc-1, πετάλια 
All City, straps/καλουπιέ BLB, σέλλα Ritchey, ταινία Cinelli, λάστιχα Conti-
nental Ultra Sport
Set-up B: FACTORY 5 wheelset, γρανάζι/lockring BLB, headset Ritchey, 
τιμόνι Cinelli λαιμός Cinelli VAI/ANT, seatpost Cinelli VAI, πεταλιέρα 
Sugino RDII, μεσαία τριβή Tange Seiki, αλυσίδα DID, πετάλια MKS, straps/
καλουπιέ All City, σέλα Selle Italia, ταινία Cinelli, λάστιχα Continental 
gatorskin/ultrasport.

Fixed ή track, δρόμος ή πίστα, τo fixed gear είναι το σημείο αναφοράς για 
το 48x17 Cycles. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την μεγάλη μας γκάμα σε 
πλαίσια, τροχούς  αλλά και περιφερειακά που συμβολίζουν την αγάπη μας για 
την διεθνή σκηνή αλλά και την συμμετοχή μας σε αυτή καθώς και όσο αυτή 
εξελίσσεται.

Στον παρακάτω κατάλογο θα δείτε προτάσεις πλαισίων καθώς και ενδεικτικά 
set-up ολοκληρωμένων ποδηλάτων που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τιμών. 
Τα περιφερειακά που έχουν επιλεγεί σε όλες τις περιπτώσεις είναι επώνυμα, 
αξιόπιστα και δοκιμασμένα από εμάς τους ίδιους. 

SET-
UP



CINELLI TIPO PISTA

Το Tipo Pista είναι το Pop Art της Cinelli, απλό 

αστικό σταθερό εργαλείο, καρπός της πολυετούς 

εμπειρίας της που κατασκευάζει τα γρηγορότερα και 

πιο άγρια   αστικά ποδήλατα στον κόσμο. Με καθαρά 

τολμηρά γραφικά, έξυπνη γεωμετρία, κλασικούς 

στρογγυλούς σωλήνες από κράμα Columbus. 

Ιδανικό τόσο για τον αρχάριο αναβάτη όσο και για 

τον έμπειρο.

Complete Bike:

Αλουμίνιο / carbon

850€

6KU FIXIE

Η πρόταση της 6KU για το entry level fixed gear 

κοινό, είναι από τις πιο οικονομικές και αξιόπιστες 

της αγοράς. Με κλασσική γεωμετρία και μίνιμαλ 

αισθητική, είναι ιδανικό για γρήγορες καθημερινές 

μετακινήσεις στη πόλη. Διαθέσιμο σε διάφορα 

χρώματα. Ρωτήστε στο κατάστημα για διαθεσιμότητα.

Complete Bike:

Χρωμόλη

380 €



AVENTON CORDOBA

Η Αventon είναι μια νέα Αμερικάνικη εταιρία 

συνυφασμένη με το γνωστό crew Wolfpack Hustle. 

Αλουμίνιο με αεροδυναμική κατασκευή και carbon 

πιρούνι. Ιδανικό για γρήγορες βόλτες στην πόλη, θα 

ξυπνήσει τον κοιμώμενο masher μέσα σας!

Σκελετός / Complete Bike:

Αλουμίνιο 6061

 750 €

BLB CITY CLASSIC COMPLETE

Ένα μονοτάχυτο εμπνευσμένο από την ποιότητα 

και το στυλ των κλασικών ποδηλάτων χάλυβα 

της δεκαετίας του ‘70. Εξοπλισμένο με ποιοτικά 

περιφερειακά, το City Classic είναι η ιδανική 

ισορροπία στυλ και ουσίας.

Complete Bike:

Χρωμόλη

620 €



8BAR FHAIN V4

Αλουμινένια εκδοχή ενός καθημερινού ποδήλάτου. 

Μίνιμαλ αισθητική, ειδικά σχεδιασμένα drop outs, 

ποιότητα κατασκευής και πολύ ικανοποιητική 

σχέση ποιότητα/τιμής. Σχεδιασμένο στο Βερολίνο, 

διατίθεται σε διάφορετικές εκδόσεις, χρωματισμούς 

και υπάρχει επιλογή αλουμινένιου ή carbon 

πιρουνιού. .

BLB CLASSIC-R

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη Reynolds 520L

350 €

 980 €

1190 €

Νέα προσθήκη στο κατάλογό μας το κλασικό 

πλαίσιο από την BLB έχει άνετη και εύκολη 

γεωμετρία για αστική χρήση. Φτιαγμένο από 

επώνυμους σωλήνες Reynolds 520, ελαφρύ και γερό, 

αποροφάει εύκολα τους κραδασμούς της ασφάλτου. 

Ρετρό διάθεση με χρώμιο, μούφες και 1’’ πιρούνι.

Σκελετός: 390 €



DOLAN PRECURSA

Best-seller! Ανθεκτικό, γρήγορο, σχεδιασμένο από 

τον master της track γεωμετρίας Terry Dolan. 

Απόλυτη track αίσθηση σε καταπληκτική τιμή, στην 

οποία περιλαμβάνεται carbon πιρούνι, παλουκόσελο 

και headset. Χρώματα: matt black & gun metal.

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Αλουμίνιο με carbon/alu πιρούνι

340 €

970 €

1445 €

Ένας από τους αγαπημένους μας σχεδιαστές/

κατασκευαστές με ιδιαίτερη αισθητική και υψηλή 

ποιότητα. Το Cheeko Track, απλό, λιτό αλλά συνάμα 

με τέλεια γεωμετρία είναι ιδανικό πλαίσιο για ένα all 

around fixed gear. Γρήγορο, άκαμπτο και διακριτικό. 

Aπό τα χέρια του Jan Kole και του γυου του.

COLOSSI  CHEEKO TRACK

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Aλουνίνιο

360 €

940 €

1200 €



BROTHER SWIFT

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη με carbon πιρούνι

€

€

€

Μοντέρνα σχεδίαση από την Αγγλική εταιρία. TIG 

κόλληση σε double-butted σωλήνες με carbon 

πιρούνι. Γρήγορο, άκαμπτο και διακριτικό, ιδανικό για 

βόλτες στην πόλη και σαν all-around single-speed ή 

fixed gear. Σκούρο καφέ χρώμα.

SURLY STEAMROLLER

Ένα fixed ποδήλατο που έχει μια γεωμετρία πιο 

κοντά σε αυτή ενός ποδηλάτου δρόμου, ικανό σε 

λακούβες, γρασίδι ή άλλες εδαφικές ιδιομορφίες 

θα σας προσφέρει μία ζωντανή βόλτα στα αστικά 

μονοπάτια σαν πρωταθλητής. Διατίθεται σε μαύρο.

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη, TIG

650 €

1280 €

1490 €



BLB VIPER

Εκπληκτικό frameset από την έμπειρη Αγγλική 

εταιρία. Κατασκευασμένο από 6061 αλουμίνιο με 

carbon πιρούνι, ενσωμετωμένο πουλουκόσελο και ta-

pered headtube. Όλη η συγχρονη τεχνογνωσία των 

criterium εφαρμοσμένη σε ένα πλαίσιο. Κατάλληλο 

για αθλητική χρήση αλλά και για τους δρόμους της 

πόλης. 

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Αλουμίνιο

 375€

1105 €

 1315 €

AVENTON MATARO

Το Mataro είναι το εξελιγμένο αλουμινένιο πλαίσιο 

της Αμερικάνικης εταιρίας. Ιδιαίτερος σχεδιασμός 

στους oversize stiff σωλήνες, carbon πιρούνι. Πάντα 

ποιοτική και ξεχωριστή δουλειά από την Αventon 

Bikes.

Σκελετός 
/ complete bike:

Αλουμίνιο με carbon/alu πιρούνι

Αναμένεται
/ 890 €



8BAR FHAIN STEEL V1

Το FHAIN STEEL είναι το χρωμολένιο πλαίσιο της 

8BAR που έχει το πλεονέκτημα να είναι πιο ευέλικτο 

προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση σε σύγκριση με 

τα αλουμινένια πλαίσια. Οι σωλήνες διπλής διατομής 

Reynolds 520 σας προσφέρουν την καλύτερη 

ποιότητα σε μια λογική τιμή. Μπορείτε να διαλέξετε 

ανάμεσα σε τρεις χρωματισμούς: ghost black, pol-

ished raw και σε περιορισμένα κομμάτια petrol blue.

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Aλουμίνιο

390 €

1050 €

1260 €

VINTAGE 
FRAMESETS

AND PARTS

Στο 48χ17 Cycles θαυμάζουμε τα αγνά χρόνια της ποδηλασίας.  

Από τον Eddy Merckx μέχρι τον Koichi Nakano μας αρέσουν τα vintage 

parts και frames. Στο κατάστημα μας θα βρείτε μια γκάμα από διάφορα 

vintage  περιφερειακά/ρόδες καθώς και πλαίσια πίστας και δρόμου. 

Ρωτήστε μας για το τρέχων στοκ.    



BROTHER THE ALL DAY

Νέο μοντέλο για την Αγλλική εταιρία. Φτιαγμένο 

για χρήση στην πόλη, με αναμονές για σχάρες ή/και 

λασπωτήρες κρατώντας όμως το track χαρακτήρα 

το All Day τα κάνει όλα.. Η νέα έκδοση έχει 

αναβάθμιση σε σωλήνες, ποιότητα κατασκευής και 

κολλήσεις αφού πια χρησιμοποιεί TIG. Ένα κλασσικό 

urban beater!

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη

530 €

1160 €

1370 €

Δημοφιλή πλαίσιο με carbon πιρούνι με την 

επιθετική αρνητική γεωμετρία. Γρήγορο και νευρικό 

με φουλ αεροδυναμική σχεδίαση συνεχίζει την 

παράδοση του fixed gear. Επιλογή χρωμάτων. Για 

αυτούς που ψάχνουν το αυθεντικό feeling ενός track 

bike!. Aπό τα χέρια του Jan Kole και του γυου του.

COLOSSI  LO PRO

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Aλουνίνιο

650 €

1230 €

1490 €



SOMA FABRICATIONS RUSH

Κλασικό και ανθεκτικό πλαίσιο φτιαγμένο με 

Tange Prestige σωλήνες και κόλληση TIG. Από το 

ηλιόλουστο Σαν Φραντσίσκο στους δρόμους της 

Αθήνας. Ιδανικό για μετακίνηση στην πόλη ως fixed 

ή μονοτάχυτο.

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη Tange, TIG

675 €

1305 €

1515 €

CINELLI TUTTO PLUS

Σκελετός:

Ποδήλατο:

Set-up Β:

630 €

   890 €

1595 €

To Tutto ειναι ενα ιδανικό frameset για όλη την 

γκάμα της αστικής ποδηλατικής δράσης. Φόρτωσέ 

το με την βοήθεια μπροστινής σχάρας, βάλε παχιά 

λάστιχα για urban cross ή στήσ’το για crits και alley-

cats, είναι το όχημα μια γενιάς προς ανεύρεση stoke!





LOOK AL 464

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

aλουμίνιο / carbon

850 €

1480 €

1690 €

Το beast bike της Look για το παγκόσμιο fixed gear 

κοινό. Φουλ carbon πιρούνι, επιλογή μπροστινού 

φρένου, φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας σωλήνες 

αλουμινίου 6061, χρησιμοποιώντας την γεωμετρία 

του 496. Ένα από τα αγαπημένα μας πλαίσια. 

CINELLI VIGORELLI SHARK

Η κληρονομιά του Vigorelli σας πηγαίνει στο σημείο 

όπου ξεκίνησαν τα πάντα, στο ποδηλατοδρόμιο, 

χωρίς συμβιβασμούς. Το πιο χρησιμοποιημένο fixed 

πλαίσιο μεταμορφώνεται στο απόλυτο track bike. 

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Αλουμίνιο με carbon /alu πιρούνι

880 €

1585 €

1855 €



CINELLI VIGORELLI STEEL

To νέο ανανεωμένο Vigorelli έρχεται μαζί με την 

επανεκίνηση του ιστορικού ποδηλατοδρομίου του 

Μιλάνου απο το οποίο έχει δανειστεί το όνομά του. 

Η εποχή της αγωνιστικής χρωμόλης επανέρχεται 

μέσα από το Red Hook Crit και την ομάδα της 

Cinelli/Chrome της οποίας είναι το official πλαίσιο 

σε όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη / carbon

700 €

1280 €

1490 €

ALL CITY BIG BLOCK 

Η Αμερικάνικη εταιρία προσφέρει αυτό το double 

butted χρωμόλένιο πλαίσιο με stainless steel drop-

outs, BSA μεσαία τριβή, ατσάλινο πιρούνι. Όμορφες 

λεπτομέρειες σε ένα πολύ ανθεκτικό και κλασικό 

ποδήλατο. Νεο χρώμα για φέτος!

Σκελετός:

Set-up A:

Set-up Β:

Χρωμόλη double butted,TIG

840 €

1460 €

1720 €
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Στο αυτό το section θα βρείτε τις δικές μας προτάσεις για ποδήλατα δρόμου. 
Ποδήλατα για καθημερινή μετακίνηση, brevet/ randoneur, προπόνηση μέχρι 
full racing. Μερικά από αυτά είναι χειροποίητα ενώ σε μερικά μοντέλα υπάρχει 
και η δυνατότητα bike fitting. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τις προτάσεις 
μας σε υψηλό ατσάλι - steel is real- (Columbus, Reynolds, Tange, Kasei) ενώ 
μερικά από τα επώνυμα carbon πλαίσιά μας είναι από τα δυναμικότερα και πιο 
αξιόπιστα. 

Στον παρακάτω κατάλογο θα δείτε προτάσεις πλαισίων καθώς και ενδεικτικά 
set-up ολοκληρωμένων ποδηλάτων που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τιμών. 
Τα περιφερειακά που έχουν επιλεγεί σε όλες τις περιπτώσεις είναι επώνυμα, 
αξιόπιστα και δοκιμασμένα από εμάς τους ίδιους.

Set-up Shimano Ultegra (Rim / Disc): Shimano Ultegra 2x11 groupset, 
τροχοί mavic aksium,  περιφερειακά Cinelli, λάστιχα Continental Ultrasport.

Set-up Campagnolo Centaur: Campagnolo Centaur 2x11 groupset, 
τροχοί Mavic Aksium, Περιφερειακά Cinelli, λάστιχα Continental Ultras-
port.

Set-up Shimano 105 (Rim / Disc): Shimano 105 2x11 groupset, τροχοί Ma-
vic Aksium, Περιφερειακά BLB, λάστιχα Continental Ultrasport.

Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε άλλη σειρά ή μίξη περιφερειακών σε 
Shimano, Campagnolo και Sram. 

SET-
UP



Το ποδήλατο που περίμενε η Ελληνική αγορά. Με 

ρετρό χαρακτήρα, λεπτούς σωλήνες και ποιότητα 

κατασκευής χωρίς περιτό βάρος το κουρσάκι της 

6KU εντυπωσιάζει. 16 ταχύτητες με Shimano Claris 

STI αλλαγές στο τιμόνι. Σε 2 χρώματα (μαύρο και 

γκρι) και άκρως δελεαστική τιμή.

Complete Bike:

Χρωμόλη 

570 €

με Shimano Claris 2x8

6KU 16SPEED ROAD BIKE 

Το Sportif έχει σχεδιαστεί για ευελιξία και απόδοση, 

λαμβάνοντας στοιχεία γεωμετρίας από υψηλού 

επιπέδου ποδήλατα. Η συγκεκριμένη γεωμετρία 

τοποθετεί τον αναβάτη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μειώνεται η κόπωση και η οσφυϊκή πίεση στο δρόμο. 

Το Sportif είναι το τέλειο ποδήλατο για ομαδικές 

βόλτες μικρές ή μεγάλες... 

Complete Bike:

Αλουμίνιο

850 €

με Shimano Claris

FUJI  SPORTIF 2.3



Κλασικού τύπου ατσάλινο πλαίσιο, TIG, Colum-

bus. Ιδανικό για κουρσάκι πόλης, με μικρή σχάρα 

μπροστά καθώς και λασπωτήρες. Σταθερό και 

ανθεκτικό, ιδανικό επίσης για βόλτες και κοντινές 

εξερευνήσεις.

Complete Bike:
Χρωμόλη

1070 €

Με shimano groupset

CINELLI GAZETTA DELLA STRADA 

DOLAN PREFFISIO

To Dolan Preffisio με την καταπληκτική γεωμετρία 

του είναι ιδανικό για τους φίλους της κούρσας. 7005 

αλουμίνιο (carbon/alu πιρούνι) με αναμονές για 

σχάρες/λασπωτήρες. Το πιο οικονομικό μας πλαίσιο 

κούρσας. Στην τιμή περιλαμβάνεται παλουκόσελο και 

ποτήρια.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Αλουμίνιο-carbon /alu

340 €

1340 €

1425 €

1490 €



SOMA SMOOTHIE / ES

Tα δυο αδέρφια της Soma: ES και Smoothie. 

Το Smoothie είναι γρήγορο και responsive. 

Ανταποκρίνεται στις ανηφόρες με μεγάλο κούτελο 

και επιλογή carbon πηρουνιού. Το ES με μακρύτερα 

chainstays και λίγο διαφορετική γεωμετρία είναι πιο 

σταθερό αλλά λιγότερο racy. Σχεδιασμένο για brevet 

ενώ λειτουργεί ισάξια ως καθημερινό ποδήλατο. 

Επιλογή ατσάλινου ή carbon πιρουνιού.

Σκελετός (χρωμόλη πιρούνι)

carbon πιρούνι

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

825€

+120€

1825 €

 1910 €

1975 €

SURLY    MIDNIGHT SPECIAL

Το Midnight Special είναι η πρόταση της 

Αμερικανικής εταιρία για το ποδήλατο δρόμου. 

Αντικατέστησε το Pacer και προσφέρει την road+ 

εμπειρία της νέασ εποχής. Δισκόφρενα, επιλογή 

650Β ή 700C χωρίς να αλοιώνεται η γεωμετρία και 

όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι για πολλές 

ώρες στην σέλα.

Σκελετός:

με Campagnolo Centaur 

με Shimano 105

Xρομόλη

830 €

1915 €

1980 €

με Shimano Ultegra 2150 €



CINELLI VIGORELLI ROAD

Το Vigorelli Road είναι η έκδοση δρόμου του πλαισίου 

της ομάδας Cinelli Chrome’s Vigorelli Steel fixed-gear. 

Αναπαράγει ακριβώς τη γεωμετρία και το χειρισμό 

του Vigorelli Steel μετατρέποντας το ίσως στο πιο 

επιθετικό οδικά ποδήλατο παραγωγής στον κόσμο.Το 

Vigorelli Road είναι για τους αναβάτες που αναζητούν 

ένα ασυνήθιστα επιθετικό και γρήγορο ατσάλινο 

ποδήλατο δρόμου που θυμίζει πίστας.

Σκελετός / disc: 
complete bike / disc:

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Columbus Stainless steel 

735 / 870 €
1450 / 1850 €

1820 €

1885 €

RITCHEY      ROAD LOGIC

Η Ritchey επιστρέφει στον κατάλογό μας με το 

εκπληκτικό Road Logic. Κλασικό στην σχεδίαση 

αλλα μοντέρνο στο βάρος (2.00κλ) με carbon 

πιρούνι, BSA μεσαία τριβή και 11/8 headset είναι ένα 

πλάισιο για σπορ χρήση. Brevet, προπονήσεις και 

περιπέτειες του ΣΚ θα σας συγκλονίσει με την άνεσή 

του.

Σκελετός (rim/disc):

με Campagnolo Centaur 

με Shimano 105

Χρομόλη με carbon πιρούνι

1300/1500 €

2385 €

2530 €

με Shimano Ultegra 2785 €



TOKYO FIXED ROAD ROCKET 

Ίσως το γρηγορότερο ατσάλινο πλαίσιο μας. Με Colum-

bus MAX, Spirit και Columbus carbon πιρούνι προσφέρει 

το καταπληκτικό βάρος των 2.05 kg. Άκαμπτο και ξερό 

με την άνεση ενός κλασικού ατσάλινου πλαισίου θα 

ανταγωνιστεί οποιοδήποτε τιτάνιο ή carbon ποδήλατο με. 

Καταπληκτική δουλειά από την Tokyo Fixed.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη MAX, SPIRIT / carbon

1150 €

2150 €

2235 €

2300 €

Το semper είναι το αγωνιστικό ποδήλατο για όλες 

τις εποχές, το πλαίσιο κατασκευάστηκε με σωλήνες 

αλουμινίου Columbus. Οι τροχοί του επιτρέπουν 

την προσθήκη λασπωτήρων ή και φαρδύτερων 

ελαστικών. Μαζί με τη δυνατότητα τοποθέτησης πίσω 

σχάρας, το Semper είναι ιδανικό για τις χειμερινές 

βολτο-προπονήσεις, υπαίθριες εκδρομές ή και αστική 

μετακίνηση.

Complete Bike Disc: 1450  €

CINELLI SEMPER

Frame: 680  €



SOMA FOG CUTTER

To Fog Cutter σχεδιασμένο για να φοράει 

φαρδύτερα λάστιχα με γεωμετρία δρόμου. Πολύ 

πιο σπορ από οποιοδήποτε CX ή gravel ποδήλατο, 

θα εντυπωσιάσει σε χωμάτινες καταβάσεις με 

την σταθερότητά του στις μεγάλες ταχύτητες. 

Προσαρμόσιμο για την αστική μετακίνηση και τις 

καλοκαιρινές εκδρομές. Δισκόφρενα και αναμονές 

για σχάρες. The future is here! 

Σκελετός

με Shimano Ultegra Disc

1005€

2705 €

Χρωμόλη / carbon πιρούνι

Το Veltrix είναι ένα ποδήλατο με πλαίσιο από 

ανθρακόνημα γεννημένο για γρήγορες και απόλυτες 

διαδρομές. Ο εύκολος χειρισμός του το καθιστά 

κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ιδανικό για 

αθλητές αλλά και για όσους θέλουν να οδηγούν 

χαλαρά.

Complete Bike Rim/Disc:

Carbon

1900/2315  €

CINELLI VELTRIX



ALL CITY ZIG ZAG

Σχεδιασμένο για αναβάτες που αρνούνται να 

αφήσουν λίγη βροχή να καταστρέψει τις καλύτερες 

στιγμές τους, το Ζιγκ Ζαγκ σας παρακινεί να 

ξεφύγετε από τα τετριμένα, να σφίγγετε στροφές 

με πλήρη ταχύτητα, να αγκαλιάζετε την αδρεναλίνη 

σε καταδύσεις και να κυνηγάτε επικές στιγμές από 

τη σέλα μια κομψή, προσεκτικά κατασκευασμένη 

μηχανή δρόμου.

Σκελετός:

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105

1780 €

2865 €

2930 €

 με Shimano Ultegra  3100 €

CINELLI SUPERSTAR

Mε 1410 gr βάρος πλαισίου το Superstar είναι η 

πρόταση της Ιταλικής εταιρίας στην παγκόσμια 

στροφή προς δισκόφρενα. Endurance, gravel και 

προπονήσεις σε βουνό και παραλιακή είναι η χρήση 

στην οποία θα πρωτεύσει ενώ υπάρχει και έκδοση 

με συμβατικά φρένα. Διαθέτει το νέο πιρούνι της 

Columbus και thru axle.

Σκελετός (Rim/Disc):

με Campagnolo Centaur (Rim)

με Shimano 105 (Rim/Disc)

 

Carbon

1500/1630€

2635 €

2700/3080 €

2870/3430 €
με Shimano 
Ultegra (Rim/Disc) 





ΤΟMMASINI TECNO / SINTESI

Δυο κλασικ;ά ποδήλατα με vintage στυλ και 

σύγχρονη παραγωγή. Το πλαίσιο Tecno 

σηματοδότησε τη λαμπρή ιστορία της εταιρείας, 

αλλά ακόμα και σήμερα είναι το πιο απαιτητικό 

παραγόμενο προϊόν στο εργοστάσιο του Tommasini 

ενώ το Sintesi είναι μια εκδοχή του κλασσικό για 

randoneur long distance χρήση.

Σκελετός TECNO/SINTESI:

με Shimano 105

Χρωμόλη

1850/1600 €

3000 €

CINELLI NEMO TIG

Το πιο “αμερικανοποιημένο” πλαίσιο της Cinelli ειναι 

και το πιο συγχρονο. Χρομόλη Columbus SPIRIT, 

tappered κούτελο, κόληση TIG, pressfit μεσαία 

τριβή, Columbus FEL carbon πιρούνι. Βάρος 2150 

kg (frame/fork). Γρήγορο, racy, γερο και όμορφο. 

Κοιτάζοντας το μέλον. Made in Italy.

Σκελετός (Rim / Disc):

με Campagnolo Centaur (Rim)

με Shimano 105 (Rim / Disc)

Χρωμόλη Columbus SPIRIT

1830 / 2150 €

2965 €

3030 / 3600 €

με Shimano 

Ultegra (Rim / Disc) 3200 / 3950 €

με Campagnolo Centaur 2935 €



CINELLI SUPERCORSA

Χειροποίητο πλαίσιο στην Ιταλία με την υπογραφή της 

Cinelli. Ιδιαιτερα γρήγορο και επιθετικό, διατίθεται σε 

όλα τα παραδοσιακά χρώματα της ιταλικής εταιρίας. 

Φτιαγμένο  με σωλήνες Columbus SL και βάρος μόλις 

στα 1790 gr.

Σκελετός:

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105

Columbus Zona

2050 €

3175 €

3240 €

με Shimano Ultegra 3410 €

TOMMASINI FIRE SPIRIT

Χειροποίητο πλαίσιο φτιαγμένο στην Ιταλία από τον 

καταξιωμένο οίκο Tommasini αντιπροσωπεύει επάξια 

την Ιταλική παράδοση. Άνετο και ξεκούραστο αλλά 

συνάμα γρήγορο και άκαμπτο. Columbus Spirit, 

1’’1/8 carbon πιρούνι με semi-integrated headset. 

Διαχρονικό!

Σκελετός:

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105

Χρωμόλη Columbus SPIRIT

1780 €

2865 €

2930 €

 με Shimano Ultegra  3100 €



TOMMASINI Stainless Steel + Titanium

Η επιλογή υψηλής ποιότητας πλαίσιου από 

την Ιταλική χειροποίητη εταιρία περιλαμβάνει 

ανοιξείδωτους σωλήνες Columbus XCR αλλά 

και πλαίσια τιτανίου με κάρμπον πιρούνι. Επιλογή 

γεωμετρίας μέσω bike-fitting. Γρήγορο, racy, γερο 

και όμορφο. Yπάρχει και επιλογή ίδου πλαισίου με 

χρήση δισκόφρενων.

X-FIRE XCR

Σκελετός:

MACH 3-2 Ti 

Columbus XCR stainless steel
3100 €

3900 €
Tιτάνιο με FKTOS carbon πιρούνι 

CINELLI XCR ROAD

Φτιαγμένο για τον αναβάτη πού θέλει να 

συνδυάσει την φινέτσα με την αγωνιστική οδήγηση. 

Κατασκευασμένο με TIG κολλήσεις το ανοξείδωτο 

ατσάλι θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητηκό 

αναβάτη. Διατίθεται σε mirror silver χρώμα που σε 

συνδυασμό με μαύρα ματ περιφεριακά δίνουν τέλειο 

αισθητικό αποτέλεσμα.  

Σκελετός:

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Columbus XCR Stainless steel 

3760 €

4845 €

4910 €

με Shimano Ultegra 5080 €

Σκελετός 



Εκπληκτικής ποιότητας πλαίσια και ποδήλατα από 

τον Ιταλικό οίκο. Κατασκευασμένα στην Ιταλία 

στο εργοστάσιό της 3Τ με την τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας του ανθρακονήματος. Η γκάμα 

της 3Τ περιλαμβάνει αγωνιστικά ποδήλατα που 

συνδυάζουν την άνεση με την ακαμψία. Βραβευμένα 

ως τα κορυφαία ποδήλατα από τα περισσότερα 

ποδηλατικά media.  

3Τ ΒΙΚΕ  STRADA / STRADA DUE

Σκελετός STRADA:

Pro Force

Team Force AXS eTap 

2000 €

3250 €

4800 €

Team Red AXS eTap 7700 €

Σκελετός STRADA DUE:

Team Stealth Ultegra Di2

Team Force AXS eTap 

2700 €

5850 €

5100 €

Team Red AXS eTap 8000 €
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Set-up Shimano / Gevenalle (Rim/Disc): 1x11 groupset, Λεβιεδομανέτες 
Gevenalle, εκτροχιαστές/κασέττα Deore/Tiagra, τροχοί Mavic Aksium, , 
περιφερειακά BLB, λάστιχα Schwalbe Rapid Rob.

Set-up Campagnolo Centaur: Campagnolo Centaur 2x11 groupset, τροχοί 
Campagnolo Khasmin, περιφερειακά Cinelli, λάστιχα Continental Ride Tour..

Set-up Shimano 105 (Rim/Disc): Shimano 105 2x11 groupset, τροχοί Mavic 
Aksium, περιφερειακά BLB, λάστιχα Continental Cyclocross.

Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε άλλη σειρά ή μίξη περιφερειακών 
σε Shimano, Campagnolo και Sram. 

Τα ποδήλατα CX/gravel είναι ιδανικά ποδήλατα για τις ιδιαιτερότητες της 
Αθήνας. Άνετα σαν treking αλλά γρήγορα σαν κούρσες είναι ευέλικτα και 
ανθεκτικά. Αν θες να έχεις ΕΝΑ ποδήλατο για καθημερινές μετακινήσεις/ 
βόλτες, προπονήσεις σε άσφαλτο και ταξίδι/περιπέτεια τότε το gravel είναι για 
εσένα.

Στον παρακάτω κατάλογο θα δείτε προτάσεις πλαισίων καθώς και ενδεικτικά 
set-up ολοκληρωμένων ποδηλάτων που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία τιμών. 
Τα περιφερειακά που έχουν επιλεγεί σε όλες τις περιπτώσεις είναι επώνυμα, 
αξιόπιστα και δοκιμασμένα από εμάς τους ίδιους.

SET-
UP



Το Hitchhiker είναι συνώνυμο με την περιπέτεια. 

Από τους ασφάλτινους δρόμους μέχρι τα μονοπάτια 

και από τους χωματόδρομους στα αστικά τοπία και 

πέρα   από αυτά, το Hitchhiker τα κάνει όλα και ακόμη 

περισσότερα!

Complete Bike: 1250 €

Το Zydeco LaLa είναι η νέα άφιξη της οικογένειας 

Zydeco. Το πλαίσιο κατασκευάζεται με σωλήνες 

αλουμινίου Columbus Zonal τριπλού πάχους. Το 

πηρούνι είναι το Columbus Futura Disc 1-1 / 8 “, 

με μηχανικά δισκόφρενα, και δίσκους 160mm. Ένα 

ποδήλατο σχεδιασμένο να κατακτήσει τους νέους 

αναβάτες στις ανερχόμενες gravel απαιτήσεις τους.

Complete Bike: 1250 €

BLB HITCHHIKER

CINELLI ZYDECO LA-LA



Το Kijote είναι το “πνεύμα” της Περιπέτειας. Θα σας 

οδηγήσει σε μονοπάτια που μπορείτε να πάρετε, είτε 

είναι άγρια   είτε ωραία. Με μηχανικά δισκόφρενα και 

ένα ανθεκτικό, αλλά άνετο πλαίσιο από Chromoly, το 

Kijote είναι έτοιμο για οτιδήποτε

Complete Bike:

Χρωμόλη

880 €

AVENTON KIJOTE 

H πρόταση της Fuji για CX και gravel. Είναι 

σχεδιασμένο για όλα ποδηλατοτουρισμό, βόλτες 

ακόμα και χωμάτινους αγώνες. Η πιο οικονομική 

πρόταση ξεκινάει κάτω από 1000 ευρώ.

Complete Bike: 999 €

FUJI JARI



Με το MITTE κυριολεκτικά επανασχεδιάστηκε ο 

τροχός και αναπτύχθηκε ένα All-Road-Bike που 

αλλάζει πλήρως τη γεωμετρία του από ένα ποδήλατο 

δρόμου σε ένα ποδήλατο cyclocross και περιπέτειας.

Με βάση τις ανάγκες και την απαιτούμενη χρήση.

μπορείτε εύκολα να το μετατρέψετε βάζοντας 

διαφορετικά πιρούνια, ελαστικά καθώς και να 

προσθέσετε τσάντες ταξιδίου και φτερά.

8BAR MITTE STEEL

Σκελετός:

με Shimano 105 Disc

 550€

1900 €
με Shimano / Gevenalle 1550 €

H λύση της Cinelli για CX, gravel και racing σε 

χώμα είναι το Zydeco. Φέτος με tapered headset, 

δισκόφρενα και Shimano 105 combo groupset, Chal-

lenge Griffo λάστιχα και άλλα ποιοτικά περιφερειακά. 

Ιδανικό επίσης για αστική μετακίνηση και για μάζεμα 

ελιάς στο χωράφι.

Complete Bike:

Αλουμίνιο/ carbon

1840 €

CINELLI ZYDECO



DOLAN RDX

Σκελετός:

με Shimano 105 Disc

Αλουμίνιο / carbon πιρούνι

450 €

1800 €

Η πρόταση της Αγγλικής εταιρείας για το 

cyclocross. Ένα αλουμινένιο πλαίσιο με δισκόφρενα, 

σχεδιασμένο για απαιτητικούς αναβάτες που θέλουν 

να συνδυάσουν ένα καθημερινό ποδήλατο πόλης με 

ένα ποδήλατο cyclocross, gravel κατάλληλο και για 

αγώνες.

με Shimano / Gevenalle 1450 €

BLB HITCHHIKER

To Hitchhiker είναι η πρόταση της BLB στα πλαίσια 

για cyclocross. Είναι σχεδιασμένο τόσο για άσφαλτο 

όσο και για χώμα. Μπορεί να στηθεί είτε με canti 

brakes είτε με disc brakes, διαθέτει εξωτερική 

καλωδίωση και αναμονές για σχάρες.

Σκελετός:

Χρωμόλη

540 €

με Shimano / Gevenalle

Shimano 105

1540 €

1890 €



SURLY CROSSCHECK

Το Crosscheck είναι στιβαρό και εξαιρετικά 

προσαρμόσιμο ποδήλατο. Υπερηφανεύεται για 

κάποιες ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές πινελιές, με 

μεγάλη εμβέλεια στις διαστάσεις ελαστικών, αναμονές 

για σχάρες και για διάφορα ταξιδιωτικά είδη. Ιδανικό 

για καθημερινή χρήση σε ανώμαλους δρόμους και 

μονοπάτια.

Σκελετός:

Χρωμόλη

680 €

με Shimano / Gevenalle

Campagnolo Centaur

Shimano 105

1680 €

1765 €

1830 €

H Surly προσφέρει το CX disc πλαίσιο της και ως 

complete ποδήλατο. με SRAM Apex groupset 

(44 - 11/42)/ Είναι ένα από τα πιο ευέλικτα ποδήλατα 

της Αμερικανικής εταιρίας και έρχεται έτοιμο για 

περιπέτειες. 

Complete Bike (sram apex 1x11): 2100 €

SURLY STRAGGLER

Σκελετός: 780 €

 
με Shimano / Gevenalle

Χρωμόλη, TIG

1780 €

Ρωτήστε μας για άλλες σειρές



με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 (Rim/Disc)

Χρωμόλη Tange, TIG

BROTHER KEPLER DISC

Μία φρέσκια πρόταση απο την Αγγλική ανερχόμενη 

εταιρία, από χρομόλη 4130. Άνετο, γερό, γρήγορο 

και ευέλικτο. Ιδανικό για μετακίνηση στην πόλη 

εντός και εκτός δρόμου. Αναμονές για σχάρες, με 

δισκόφρενα.

Σκελετός: 640 €

1640 €

1990 €

ALL CITY NATURE BOY

Χρωμολένιο μονοτάχυτο πλαίσιο cross. Η πρόταση 

της All City για την niche cx κατηγορία, διαθέσιμη 

σε cantilever και disc brake έκδοση. Με αναμονές για 

σχάρα, σε αφήνει να δοκιμάσεις τις δυνατότητες σου 

εντός αλλα και εκτός του racing course.

Σκελετός:

Χρωμόλη

750 €

Ρωτήστε μας €Complete Bike:



SOMA DOUBLE CROSS DISC

Πλαίσιο από χρομόλη, Τange Prestige σωλήνες, 

αναμονές για σχάρες, cantilever φρένα, ιδανικό για 

την πόλη, ride και κοντινές εξερευνήσεις. Ωραίο 

φινίρισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό του και 

προσοχή στις λεπτομέρειες. Χρώμα ανθρακί, μπλέ 

μεταλλικό.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

Shimano 105 Disc

Χρωμόλη Tange, TIG

855 €

1855 €

2205 €

SOMA WOLVERINE

To Wolverine χαρακτηρίζεται ως Monster 

Cross αλλά είναι ίσως το πιο ευέλικτο ποδήλατο 

της γκάμας μας (δισκόφρενα). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως touring ενώ έχει την 

δυνατότητα τοποθέτησης ιμάντα, αναμονές για 

σχάρες και λασπωτήρες. Κατευθείαν από το μέλλον.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 Disc

Χρωμόλη Tange Prestige

930 €

1930 €

2280 €



ALL CITY MACHO MAN DISC

Αν κάποιος γνωρίζει το underground cyclocross 

αυτή είναι η All City. Χρωμολένιο πλαίσιο με cross 

διαδρομή καλωδίων και κρυμμένες αναμονές για 

λασπωτήρες. Πολύ προσεγμένη δουλειά με έμφαση 

στις λεπτομέρειες. 

Σκελετός 1160 €

2160 €

2510 €

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 Disc

Χρωμόλη

ALL CITY GORILLA MONSOON

Σας παρουσιάζουμε το Gorilla Monsoon. Ένα γλυκό 

“τέρας” του οποίου τα μόνα όρια είναι η φαντασία 

και η δύναμη της θέλησης σας. Όλες 

οι δυνατότητες των φημισμένων cross bikes 

της All City σε ένα ποδήλατο που μπορεί να 

σας οδηγήσει στο άγνωστο με άνεση, στυλ και 

κομψότητα. Κατασκευασμένo με τους εξαιρετικούς 

σωλήνες 612 Select.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 Disc

1300 €

2300 €

 2650 €



ALL CITY COSMIC STALLION 

Το cosmic stallion συνδυάζει την κλασσική γραμμή 

ενός ατσαλένιου πλαισίου με όμορφες λεπτομέρειες 

και τη σύγχρονη τεχνολογία. Είναι γρήγορο σε κάθε 

επιφάνεια που μπορεί να συναντήσετε. Ευέλικτο με 

αναμονές για παγούρια, σχάρες και λασπωτήρες. 

Ένα ποδήλατο τόσο διαχρονικό όσο και σύγχρονο.

Σκελετός:

με Shimano Ultegra Disc

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 Disc

Χρωμόλη Reynolds 853 / carbon πιρούνι

1900 €

  3600 €

2900 €

3250 €

με Shimano 
Ultegra (Rim/Disc)  3120 / 3950 €

TOMMASINI GRAVEL FIRE

Σχεδιασμένο για τσικλοκρός αγώνες αλλά και για 

καθημερινή χρήση σε πόλη και χώμα, τοTommassini 

Gravel είναι η Ιταλική πρόταση σε χειροποίητο 

πλαίσιο. Φτιαγμένο με γνώμονα το μοντέλο Fire με 

oversize σωλήνες και headtube, κλασσική γεωμετρία 

και ποιότητα κατασκευής. Επιλογή bike-fitting, 

μέτρησης και χρωμάτων. 

Σκελετός (Rim/Disc):

με Campagnolo centaur (Rim)

με Shimano 105 (Rim/Disc)

Υψηλή Χρομόλη

1800 / 2250 €

2885 €

2835 / 3600 €



Εκπληκτικής ποιότητας πλαίσια και ποδήλατα από 

τον Ιταλικό οίκο. Κατασκευασμένα στην Ιταλία 

στο εργοστάσιό της 3Τ με την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας του ανθρακονήματος. Η γκάμα της 3Τ 

περιλαμβάνει αγωνιστικά ποδήλατα που συνδυάζουν 

την άνεση με την ακαμψία. To Exploro ειναι 

βραβευμένο ως το κορυφαίο ποδήλατο gravel για το 

2019/2020. Επιλογή και custom βαφής στα ready to 

paint πλαίσια.

3Τ ΒΙΚΕ  EXPLORO

Σκελετός EXPLORO TEAM:

Blue Water Pro Rival

Pro Rival 

3200 €

3300 €

3650 €

Pro GRX 4050 €

Σκελετός EXPLORO LTD:

Team Force Base

Team Force/Eagle eTAP

4400 €

4250 €

5850 €

LTD Red AXS eTap 10000 €
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Στον παρακάτω section θα βρείτε κάποιες προτάσεις σε εξειδικευμένα 
ταξιδιωτικά ποδήλατα. Τα ταξίδι με ποδήλατο απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες 
απαιτήσεις αφού καλύπτει μια μίξη από τερέν, ειδικά όταν το ποδήλατο 
είναι φορτωμένο. Οι παρακάτω προτάσεις περιλαμβάνουν μια γκάμα από 
ταξιδιωτικά ποδήλατα, από light-touring μέχρι heavy-load, αν και όλα από 
αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την καθημερινή μετακίνηση 
στην πόλη.
 
Τα περιφερειακά που έχουν επιλεγεί σε αυτό το section αφορούν παρόμοιο 
στήσιμο με το road bikes section, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
τριπλό δίσκος στην πεταλιέρα, κασέτα με mega-range για τις ανηφόρες, 
φρένα cantilever αλλά χωρίς shifter στα ακροτίμονα (ρωτήστε μας για αυτά).

SET-
UP

Set-up Shimano / Gevenalle (Rim/Disc): 2x11 groupset, Λεβιεδομανέτες 
Gevenalle, εκτροχιαστές/κασέττα Deore/Tiagra, τροχοί Mavic Aksium, , 
περιφερειακά BLB, λάστιχα Schwalbe Rapid Rob.

Set-up Campagnolo Centaur: Campagnolo Centaur 2x11 groupset, τροχοί 
Campagnolo Khasmin, περιφερειακά Cinelli, λάστιχα Continental Ride Tour..

Set-up Shimano 105 (Rim/Disc): Shimano 105 2x11 groupset, τροχοί Mavic 
Aksium, περιφερειακά BLB, λάστιχα Continental Cyclocross.

Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε άλλη σειρά ή μίξη περιφερειακών 
σε Shimano, Campagnolo και Sram. 



BLB HITCHHIKER

To Hitchhiker είναι η πρόταση της BLB στα πλαίσια 

για cyclocross. Είναι σχεδιασμένο τόσο για άσφαλτο 

όσο και για χώμα. Μπορεί να στηθεί είτε με canti 

brakes είτε με disc brakes, διαθέτει εξωτερική 

καλωδίωση και αναμονές για σχάρες.

Σκελετός:

Χρωμόλη

540 €

με Shimano / Gevenalle

Campagnolo Centaur

Shimano 105

1540 €

1625 €

1575 €

FUJI TOURING

Με μια γεωμετρία που είναι ιδανική για πολλές μέρες 

στη σέλα το Touring είναι το κλασικό ποδήλατο 

της Fuji για ποδηλατοτουρισμό. Αν ψάχνετε για ένα 

αξιόπιστο και άνετο ποδήλατο που μπορεί να σας 

μεταφέρει σε παντού, το Touring είναι το ποδήλατο 

για εσάς. Διατίθεται με disc brakes και rim brakes.

Complete Bike / disc: 950 / 1250 €



CINELLI HOBO INTERRAIL

Το Interrail είναι το υβριδικό μοντέλο της σειράς 

Hobo που γεννήθηκε από την επιθυμία να 

ποδηλατηθούν τα πιο αδιαπέραστα μονοπάτια. 

Γρήγορο στο χώμα, με το hobo interrail θα 

ανακαλύψετε τι είδους ταξιδιώτης είστε. Η αρχική 

γεωμετρία του Hobo συναντά τα δισκόφρενα ενώ 

δανείζεται το πιρούνι από το Hobo GEO, ελαφρύ σε 

υλικά αλλά χωρίς περιορισμό σε φορτίο.

Complete Bike:

Ειδική προστασία των σωλήνων ενάντια στην διάβρωση 
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ανοχή στην 
κακομεταχείριση. 

Χρωμόλη Columbus Cromor

1220 €

CINELLI HOBOOTLEG

To Hotbootleg είναι ένα δοκιμασμένο, εξαιρετικά 

αξιόπιστο ποδήλατο περιπέτειας, έτοιμο να το 

οδηγήσετε κατευθείαν τόσο σκληρά όσο και μακριά 

θέλετε χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Με σωλήνες 

Columbus τριπλής διατομής, ειδικό ωοειδές τιμόνι 

της cinelli, ταινία διακοσμημένη με τη νοηματική 

γλώσσα των αμερικανικών hobos η κάθε λεπτομέρεια 

σε αυτό το ποδήλατο είναι σημαντική. 

Complete Bike:

Ειδική προστασία των σωλήνων ενάντια στην διάβρωση 
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ανοχή στην 
κακομεταχείριση. 

Χρωμόλη Columbus Cromor

1460 €

Complete Bike 9S STI: 1350 €



SURLY LONG HAUL TRUCKER 

Ίσως το διασημότερο ταξιδιωτικό ποδήλατο του 

κόσμου. Πραγματικά άθραυστο έχει ταξιδέψει 

σε όλες τις γωνιές του πλανήτη και κάθε χρόνο 

εξελίσσεται σε κατασκευή και λεπτομέρειες. 26’’ σε 

μεγέθη 42-62cm. 700c σε 56-64cm.

Σκελετός:

Ετοιμοπαράδοτο:

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη

660 €

1660 €

1990 €

1745 €

1810 €

SURLY TROLL 26” 

Μπορεί κάποιος να το περιγράψει ως τον 

μικρό αδερφό του Ogre. Προσφέρει όλες τις 

ευκολίες και είναι προσαρμόσιμο σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις. Aξιόπιστο, ανθεκτικό και άνετο θα 

σας συντροφεύσει σε οποιαδήποτε εξερεύνηση. 

Ταξιδιωτική λύση για αυτούς που αναζητούν 

26¨τροχό.

Σκελετός (Rim/Disc):

με Shimano / Gevenalle (Rim/Disc)

με Campagnolo Centaur (Rim)

με Shimano 105 (Rim/Disc) 

Χρωμόλη 4130

880 €

1880 €

1965 €

1915 / 2230 €





SURLY PACK RAT

Ποιοτική πρόταση απο την Αμερικάνικη εταιρία, 

σχεδιασμένο ειδικά για μπροστινή φόρτωση 

κατανέμει πιο σωστά το βάρος και κάνει το 

ποδήλατο ευκίνητο ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να 

χρησιμοποιείτε αποτελεσματικότερα το σώμα σας.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη 4130 διπλής διατομής

680 €

1680 €

1765 €

1830 €

ALL CITY SPACE HORSE

Ταξιδιωτικό πλαίσιο light touring με αναμονές για 

φτερά και σχάρες, disc brakes και κλασική γεωμετρία. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως commuter/

κούρσα. Ρωτήστε μας για τα φετινά χρώματα..

Σκελετός (disc):

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη

1100 €

2100 €

2185 €

2450 €



VELO ORANGE POLYVALENT

Gravel πλαίσιο το οποίο δουλεύει και ως ταξιδιωτικό. 

Η γεωμετρία του είναι σπορ, ιδανικό για μπρεβέ και 

club rides αλλά συγχρόνως θα ανταπεξέλθει και με 

βάρος σε ταξίδιωτική χρήση. Που θα βρείτε στην 

αγορά μονόιντσο πλαίσιο με όλες τις συγχρονες 

τεχνολογίες? 135μμ, 700c και αναμονές σχαρών.  

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη 4130

750 €

1750 €

 1835 €

1900 €

SURLY DISC TRUCKER 

Το πασίγνωστο Long Haul Trucker της Surly, τώρα 

σε έκδοση με δισκόφρενα. Η εκδοχή τροχών 26’’ 

προσφέρεται στα μεγέθη 42-62cm ενώ αυτή των 

700c σε 56-64cm.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 Disc 

Χρωμόλη

740 €

1740 €

2090 €



SOMA GRAND RANDONEUR

To Grand Rando είναι το λεγόμενο low trail πλαίσιο 

της Soma Fab. Φτιαγμένο για brevet, μακρινές 

αποστάσεις και light touring. Η ειδική κατασκευή του 

επιτρέπει το εμπρός φόρτωμα και η συμπεριφορά 

του είναι ανάλογη με μπροστινές τσάντες. Ιδανικό all 

around ποδήλατο για πόλη και brevet.

Σκελετός:

με Shimano / Gevenalle

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη Tange Prestige

720 €

1720 €

1805 €

1870 €

VELO ORANGE PASS HUNTER

Το απόλυτο randonneur ποδήλατο. Άνετο στην 

πόλη, ανθεκτικό και γρήγορο στην άσφαλτο της 

Αθήνας. Λίγο ελαφρύτερο απο το Camarague 

και σίγουρα γρηγορότερο. Πιο εκδρομικό παρά 

τουριστικό. Με το φινίρισμά του και τις λεπτομέρειες 

του θα συναρπάσει τους λάτρεις του ρετρο.

Σκελετός (disc):

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 

Χρωμόλη 4130 διπλής διατομής

840 €

1840 €

2190 €



SURLY OGRE 29”

Εάν οι ανάγκες σας αλλάζουν γρήγορα μέσα στη 

μέρα, την εβδομάδα ή και το μήνα, το ogre είναι ότι 

χρειάζεστε. Μπορεί να σας μεταφέρει στην εργασία 

σας καθημερινά και στην εξοχή ένα Σ/Κ. Θα ανέβει 

εύκολα στο πεζοδρόμιο, θα πατήσει άνετα στο χαλίκι 

και μπορείτε να το φορτώσετε με ότι χρειάζεστε...

Σκελετός:

Χρωμόλη 4130 διπλής διατομής

1060 €

με Shimano / Gevenalle

με Shimano 105 Disc 

2060 €

2410 €

SOMA SAGA DC

H νέα έκδοση του ταξιδιωτικού ποδηλάτου της 

Αμερικανικής εταιρίας έρχεται φουλ ανανεωμένη. 

Εφοδιασμένο για χρήση δισκόφρενων διαθέτει όλες 

τις λεπτομέρειες για fully loaded touring. 

Καλό φινίρισμα σε σχέση με άλλες παρόμοιες λύσεις 

της αγοράς, δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ.

Σκελετός:

με Shimano Claris 

με Shimano 105 Disc 

Χρωμόλη Tange Prestige

825 €

1405€

2175 €



SALSA MARRAKESH 

To ταξιδιωτικό ποδήλατο της εκπληκτικής adventure 

εταιρίας από την Αμερική. Σε διάφορες εκδόσεις 

(ρωτήστε μας), με τριπλής διατομής χρωμολένιο 

πλαίσιο και όλες τις λεπτομέρειες που θα χρειαστείς 

για μακρυνά ταξίδια και εκδρομές χωρίς να κουράζει 

στην χρήση εντός πόλης. Απόλυτα αγαπημένο!

Xρομόλη τριπλής διατομής

Σκελετός: 1000 €

SALSA VAYA

Μια πολύ στοχευμένη πρόταση της Salsa για 

ταξιδιώτικο ποδήλατο με 700c τροχούς και αναμονές 

για δισκόφρενα, σχάρες και λασπωτήρες. Ξεκάθαρα 

σχεδιασμένο για σκληρή μεταχείριση και παντός 

τύπου καιρικές συνθήκες.

Σκελετός:

Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις χρομόλης, 
αλουμινίου και τιτανίου. Ρωτήστε μας για 
λεπτομέρειες.

Χρωμόλη διπλής διατομής

1100 €
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Παρακάτω θα βρείτε προτάσεις σε ποδήλατα βουνού για off-road 
εξορμήσεις, εκεί που το τερρέν είναι ακατάλληλο για 700c.

Έχουν επιλεγεί περιφερειακά διαμορφώνοντας τρεις κατηγορίες διαφορετικής
οικονομικής κλίμακας, ποιοτικά και κατάλληλα για σκληρή χρήση όπως 
απαιτείται από ένα ποδήλατο για χώμα αλλά και για πολλά χιλιόμετρα.

Set up SRAM NX: 1x10 groupset, φρένα promax, τροχοί Mavic crossride, 
τιμόνι soma, σέλα soma, λαιμός soma, λάστιχα continental Cross King 
Performance. 
 
Set up Shimano Deore: 2x10 groupset, φρένα AVID BB5, τροχοί
Mavic crossride, τιμόνι soma, σέλα soma, λαιμός soma, λάστιχα continental 
Cross King Performance.

Set up SRAM GX: 1x11 groupset, φρένα AVID BB7, τροχοί custom build με 
mavic στεφάνι XM 424 και κέντρα velocity, τιμόνι soma, σέλα soma, λαιμός 
soma, λάστιχα surly knard.

Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε άλλη σειρά ή μίξη περιφερειακών 
σε Shimano και Sram. 

SET-
UP



SURLY KRAMPUS

Το 29αρι πλαίσιο Krampus κατασκευάζεται 

χρησιμοποιώντας τους χαλύβδινους σωλήνες 

Surly CroMoly “Natch”. 

Αν ψάχνετε να οδηγήσετε μέσα και πάνω από 

εμπόδια, τότε το Krampus είναι αυτό που αναζητάτε.

Σκελετός:

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

900 €

1880 €

1980 €

2220 €

ALLCITY ELECTRIC QUEEN 

Ένα πλαίσιο για διασκέδαση και παιχνίδι τόσο μέσα 

στην πόλη όσο και στο βουνό στα μονοπάτια και 

στις χωμάτινες πίστες. Αν αναζητάς ένα ποδήλατο 

που αντέχει σε σκληρή χρήση και δεν χρειάζεται 

απαιτητική συντήρηση, το ELECTRIC QUEEN είναι 

μια φοβερή επιλογή.

1550 €Σκελετός:



ρωτήστε μας για €

SOMA JUICE 

Το JUICE είναι ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα 

πλαίσια 29er στον πλανήτη. Μπορείτε να το 

απολαύσετε με ταχύτητες ή και χωρίς. Η γεωμετρία 

του είναι πολύ σταθερή στην ταχύτητα και σας 

επιτρέπει να στρίβετε με σιγουριά. Διατίθεται σε δύο 

εκδόσεις standard και belt-drive compatible.

Σκελετός:

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

BROTHER BIG BRO 

Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία. Είτε 

χρειάζεστε ένα ποδήλατο για το γύρο του κόσμου 

είτε για γρήγορες διαδρομές σε δασικά μονοπάτια 

το Big Bro είναι αυτό που ψάχνετε. Το Big Bro έχει 

δοκιμαστεί αυστηρά, από το South Downs, στο 

Εθνικό Πάρκο Snowdonia και στα Highlands της 

Σκωτίας μέχρι και στο “Tour Divide 2016“ 2.700 

μίλια από τον Καναδά στο Νέο Μεξικό.

Σκελετός: 750 €

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

1730 €

1830 €

2070 €



SOMA VALHALLEN 

Ένα απόλυτα μοντέρνο hardtail, κατασκευασμένο 

μόνο για να προσφέρει διασκέδαση στα μονοπάτια. 

Μια μακρυά και χαλαρή γεωμετρία που ταιριάζει 

με ελαστικά μεγέθους 27,5 και που σημαίνει ότι οι 

αναβάτες μπορούν να έχουν μια ευρύτερη ποικιλία 

εδάφους με απόλυτο έλεγχο και εμπιστοσύνη.

ρωτήστε μας για €Σκελετός:

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

VELO ORANGE PIOLET

Το Piolet έχει σχεδιαστεί για off-road χρήση, είναι 

ανθεκτικό, απλό και πολύ ικανό. Όπως συμβαίνει και 

με τα άλλα πλαίσια της συγκεκριμένης εταιρείας, είναι 

διπλός χάλυβας chromoly. Το πιρούνι είναι τριπλά 

βουρτσισμένο για μειωμένο βάρος και επιπλέον 

αντοχή. Το Piolet χειρίζεται παρόμοια με ένα 

ποδήλατο βουνού XC, αλλά λίγο περισσότερο στην 

κατεύθυνση touring. 

Σκελετός:

Χρωμόλη 4130 διπλής διατομής

920 €

 1900 €

2000 €

2240 €

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 



SURLY OGRE 29”

Εάν οι ανάγκες σας αλλάζουν γρήγορα μέσα στη 

μέρα, την εβδομάδα ή και το μήνα, το ogre είναι ότι 

χρειάζεστε. Μπορεί να σας μεταφέρει στην εργασία 

σας καθημερινά και στην εξοχή ένα Σ/Κ. Θα ανέβει 

εύκολα στο πεζοδρόμιο, θα πατήσει άνετα στο χαλίκι 

και μπορείτε να το φορτώσετε με ότι χρειάζεστε...

Σκελετός: 890 €

1870 €

1970 €

2210 €

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

CINELLI HOBOOTLEG GEO

Το νέο Hobo GEO στην πιο ώριμη έκδοση που 

υπήρξε έως τώρα. Ελαστικά διάστασης 29 × 3.0, 

νέο πηρούνι, μετάδοση Sram 1χ.

Μετά από τρία χρόνια δοκιμών με τους πιο 

εξειδικευμένους και απαιτητικούς ταξιδιώτες με 

ποδήλατα εκτός δρόμου. Φτιαγμένο για τους 

δύσβατους δρόμους και τα μονοπάτια των βουνών, 

δίνει μια εμπειρία οδήγησης υψηλών επιδόσεων σε 

ακραίες διαδρομές.

Complete Bike: 1900 €



SALSA FARGO

Ένα πλαίσιο φτιαγμένο για αυτούς που θέλουν 

ποικιλία στις διαδρομές τους. Κλασικό και άνετο 

στήσιμο ικανό να σας  προσφέρει εκπληκτικές 

βόλτες. Με 27,5 ή 29 τροχούς μπορείτε να στήσετε 

ένα ποδήλατο κατάλληλο για εσάς και το στυλ 

οδήγησής σας.

Σκελετός:

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

1250 €

 2230 €

2330 €

 2570 €

SURLY KARATE MONKEY

Ένα πλαίσιο που μπορεί να αγγίξει τα όρια της 

φαντασίας του καθενός. Έχει δυνατότητα να 

συναρμολογηθεί απο μονοτάχυτο με canti-lever 

φρένα μέχρι και 3χ11 με υδραυλικά δισκόφρενα. 

Επίσης μπορεί να πάρει οποιαδήποτε διάσταση 

λάστιχου σε 29” και σχάρες μαζι με ολα αυτά.

Σκελετός:

με SRAM NX 

με Shimano Deore

με SRAM GX 

910 €

1890 €

1990 €

2230 €
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Στον παρακάτω section θα βρείτε κάποιες προτάσεις σε ποδήλατα 
πόλης ή αλλιώς urban bikes. Πολλά από αυτά είναι έτοιμα ποδήλατα 
εργοστασίου τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ιδανικά για τις αστικές 
μετακινήσεις στις Ελληνικές πόλεις.

Μαζί με αυτά και το Soma Buena Vista και Tradesman Cargo, ποδήλατα τα 
οποία είναι custom και σε άλλο εύρος τιμής. Τα περιφερειακά που έχουν 
επιλεγεί για αυτά είναι στην παρόμοια λογική με τα touring bikes, δηλαδή 
τριπλός δίσκος στην ανάπτυξη και ελαφριά γρανάζια με mega range για τις 
ανηφόρες τις πόλης.

Δηλαδή εύκολα και άνετα!



6KU WOMENS 8SPEED CITY BIKE 

Ιδανικό για casual μετακίνηση στη πόλη,με 8 

ταχύτητες, όρθια οδηγική στάση. Δυνατότητα 

προσαρμογής σχάρας και οποιουδήποτε άλλου 

αξεσουάρ. Πρακτικό, κομψό και αξιόπιστο.

Complete Bike:

Χρωμόλη 

490€

6KU CANVAS DISC HYBRID BIKE

το 6KU Canvas είναι ένα υπέροχο ποδήλατο όταν 

δεν θέλετε να κολλήσετε στην κυκλοφορία. Με 24 

ταχυτήτες, θα έχετε πολλές επιλογές όταν ανεβαίνετε 

σε ένα λόφο ή απλά μετακινείστε με αυτό. Επιπλέον, 

μπορείτε να εγκαταστήσετε μία μπροστινή ή πίσω 

σχάρα για να μεταφέρετε μαζί σας το σακίδιο σας ή 

το laptop.

Complete Bike: 490€



6KU HELEN 16SPD CITY BIKE 

Σχεδιασμένο για άνετες και “πολυτελείς” 

καθημερινές μετακινήσεις... Το ελαφρύ χαλύβδινο 

πλαίσιο Chromoly 6KU σε συνδυασμό με το 

σχεδιασμό της χαλαρής γεωμετρίας θα μετατρέψουν 

το δρομολόγιό σας σε μια ομαλή κρουαζιέρα.

Οι 16 ταχύτητες μετατρέπουν κάθε λόφο και 

ανηφόρα σε μία απολαυστική εμπειρία.

Complete Bike:

Χρωμόλη

600 €

6KU MEN’S 8SPEED 

Εξαιρετικά πρακτικό για μετακίνηση στη πόλη,από το 

Εγγλέζικο off-shoot  brand της BLB, διαθέσιμο σε 

αποχρώσεις Metallic Black και Army Green. Θα σας 

συντροφεύσει στις μετακινήσεις σας στην πόλη με 

στυλ και ευκολία. Όσο για τα μεγέθη διατίθεται σε 

49, 54 και 58cm.

Complete Bike:

Χρωμόλη

490 €



BLB LOLA CITY BIKE 

Η πρόταση της βρετανικής εταιριας για τη κατηγορία 

των city ποδηλατων. Εύκολο και πρακτικό για 

τις μετακινησεις σας στη πολη. Bασισμένο στον 

αγαπημένο mixte σχέδιο πλαισίου της δεκαετίας 

του 60. Με όμορφο μινιμαλιστικό design, και 

ρετρό αισθητική, διαθέσιμο σε black και apricot 

χρωματισμούς.

Complete Bike: 580 €

6KU 16SPEED MEN’S CITY BIKE 

Το ποδήλατο που περίμενε η Ελληνική αγορά. Με 

ρετρό χαρακτήρα, λεπτούς σωλήνες και ποιότητα 

κατασκευής χωρίς περιτό βάρος, το κουρσάκι της 

6KU εντυπωσιάζει. 16 ταχύτητες με Shimano Claris 

STI αλλαγές στο τιμόνι. Σε 3 χρώματα (μαύρο, μπλε 

και γκρι) με άκρως δελεαστική τιμή.

Complete Bike:

Χρωμόλη 

590 €



SOMA BUENA VISTA 

Κλασικός urban σκελετός,τύπου “mixte”, φτιαγμένος 

με σωλήνες Tange από την Soma στο Σαν 

Φρανσίσκο. Όλα τα μεγέθη από extra small (650c) 

μέχρι extra large. Ιδανική επιλογή για ποδήλατο 

πόλης με σχάρες ή καλάθι αλλά ακόμα και με drop-

bars.

Σκελετός:

με Shimano Claris 

με Campagnolo Centaur

με Shimano 105 

Χρωμόλη Tange

675 €

1185 €

1465 €

1755 €

BLB BEETLE

Καθημερινό ποδήλατο πόλης, για όλες τις συνθήκες, 

για μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Με ποιοτικά 

περιφερειακά και αρκετά έξτρα όπως σχάρες 

και λασπωτήρες. Με βάροσ περίπου στα 10 κιλά 

αποτελεί μία δελεαστική πρόταση για ποδήλατο 

πόλης τόσο σε ευθείες όσο και σε ανηφόρες.

Complete Bike: 660 €



Κλασικού τύπου ατσάλινο πλαίσιο, TIG, Colum-

bus. Ιδανικό για κουρσάκι πόλης, με μικρή σχάρα 

μπροστά καθώς και λασπωτήρες. Σταθερό και 

ανθεκτικό, ιδανικό επίσης για βόλτες και κοντινές 

εξερευνήσεις.

Complete Bike:
Χρωμόλη

1070 €

Με shimano groupset

CINELLI GAZETTA DELLA STRADA 

SOMA TRADESMAN CARGO 

Ένα από τα πρακτικότερα ποδήλατα πόλης αν 

κουβαλάς ογκώδη αντικείμενα. Σκελετός χρωμόλης 

Tange, ενσωματωμένη σχάρα μπροστά, δισκόφρενα. 

Είναι το ποδήλατο που χρησιμοποιήσαμε για το CU 

BIKES SERVICE STATION project πριν 3 χρόνια. 

Αγαπημένο bike!

Σκελετός:

με Shimano combo

Χρωμόλη Tange

1100 €

1999 €



Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα 
πλαίσιο φτιαγμένο στα μέτρα και τις 
ιδιαιτερότητες του ιδιοκτήτη του. Κανένα 
ανθρώπινο σώμα δεν είναι το ίδιο και 
όλοι μας έχουμε προτιμήσεις στο πως 
καθόμαστε πάνω στην σέλα.

Στο 48x17 Cycles πιστεύουμε ότι τα 
χειροποίητα custom ποδήλατα δεν 
χρειάζεται να απευθύνονται σε υψηλό 
εισόδημα ούτε χρειάζεται να είναι 
κάποιος ειδήμων για να καταλάβει τι 
χρειάζεται. Με απλές μετρήσεις και 
γρήγορες διαδικασίες μπορούμε να σε 
βοηθήσουμε να φτιάξεις το ποδήλατο 
των ονείρων σου. Συνεργαζόμαστε 
με αξιόλογους κατασκευαστές 
χειροποίητων ποδηλάτων σε χρομόλη, 
αλουμίνιο και ανθρακόνημα. 

Tommasini - Iταλία
Ponc - Iταλία
Colossi - Ολλανδία
Ingria - Ρωσία
Fidusa - Ελλάδα
Cherubim - Ιαπωνία
LOW - Αμερική

CUSTOM
FRAME
BUILDING
|\_|...



Στις ρόδες μας χρησιμοποιούμε πάντα ακτίνες Sapim (Leader, Race, CX Ray).

Στεφάνια

Ambrosio - Iταλία
Mavic - Γαλλία
Velocity - HΠΑ
Halo - UK
H+ Son - HΠΑ

Κέντρα

Royce - UK 
Campagnolo - Ιταλία 
Phil Wood - HΠΑ
Suzue - Ιαπωνία
Paul Components - HΠΑ
White Industries - HΠΑ
Aivee - Γαλλία
Shimano - Ιαπωνία/ Ταιβάν
Tange - Ιαπωνία
Dia Compe - Ταιβάν

Ίσως το σημαντικότερο κομμάτι ενός 
ποδηλάτου μετά το πλαίσιο είναι οι 
τροχοί. Εμείς πιστεύουμε ότι οι τροχοί 
διαφέρουν ανα χρήση και αν και 
υπάρχουν πολλές αξιόλογες επιλογές 
σε έτοιμους τροχούς στην αγορά 
τίποτα δεν συγκρίνεται σε ποιότητα 
κύλισης, αξιοπιστία και διάρκεια ζωής 
από ένα σετ χειροποίητων τροχών.
 
Πλέκουμε τροχούς για αγωνιστική 
χρήση, καθημερινή μετακίνηση, 
τροχούς για mashing και πίστα, τροχούς 
για cyclocross ακόμα και τροχούς για 
ταξιδιωτική χρήση.  Διαθέτουμε μια 
μεγάλη γκάμα από στεφάνια όλων των 
κατηγοριών (και χρωμάτων) καθώς 
και μια πλούσια γκάμα από κέντρα 
ποιότητας. 

CUSTOM
WHEEL
BUILDING
*_*_*



WORK
SHOP
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Oι τιμές που αναγράφονται αναφέρονται μόνο στο κόστος εργασίας, το κόστος 
ανταλλακτικών είναι επιπρόσθετο.

Tιμοκατάλογος Εργασίας / Service

Στις τιμές δεν περιλμβάνετε το κόστος ανταλακτικών όπως ακτίνες
Ενδεικτική τιμή ακτίνων ανα ρόδα: 15 € (Sapim Leader), 20 € (Sapim Race)

Μικρή Ακτινολόγηση
5-10 λεπτά

5 €

Ακτινολόγηση
περίπου 1/2 ώρα

15 €

Πλέξιμο ανά ρόδα
περίπου 1 ώρα

20 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟ
ΛΟΓΗΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΛΕΞΙΜΟ
ΤΡΟΧΟΥ

Αλλαγή σαμπρέλας 3 €

Μικρό service
5-10 λεπτά - οποιαδήποτε ρύθμισμα/ έλεγχος

5 €

Γενικό service
περίπου 1 ώρα - πχ ρύθμισμα ταχυτήτων, φρένων, λάδωμα, γενικός έλεγχος

15 €

Συναρμολόγηση Μονοτάχυτου
περίπου 1-2 ώρες

40 €

Συναρμολόγηση Ποδηλάτου  Με Ταχύτητες
περίπου 2-3 ώρες

70 €

Συναρμολόγηση Ποδηλάτου (Touring,TT, δισκόφρενα XC)
περίπου 4 ώρες

90 €

Επιπλέον Εργασία
Ανά 1 ώρα

20 €

Πλύσιμο
υποχρεωτικό αν το ποδήλατο είναι σε άσχημη κατάσταση

5 €

Full service
περίπου 1-2 ώρες - πχ ρύθμισμα ταχυτήτων/ φρένων, λάδωμα, γενικός έλεγχος, καθάρισμα και 
γενική λίπανση.

30 €









48x17 Cycles

Showroom - Cafe:
Βεΐκου 2, Ακρόπολη, 

11742 Αθήνα
 +30 2109225488

Toolhaus - Workshop:
Mητσαίων 2Α,

+30 2114141530 
info@48x17.com 

48x17.com

Υπεύθυνος: Άγις Κολύβας




