CORTINA

AVS
ACCESSOIRES
EENVOUDIG OP EN AF TE KLIKKEN

Elke dag een ander accessoire!

ATRANVELO
SYSTEM (AVS)

BEVESTIGEN

Deze Cortina accessoires zijn voorzien van het AtranVelo

System (AVS). Met dit kliksysteem bevestig je de accessoires
snel en gemakkelijk voor- of achterop je Cortina met

AVS-bevestiging en haal je deze er eenvoudig ook weer af.
De superlichte draagmanden kun je gebruiken voor een

LOSKOPPELEN

snelle boodschap of om je tas in te zetten tijdens het fietsen.

De dubbele fietstas kun je met dit systeem snel en eenvoudig
op je fiets bevestigen en ook weer eraf halen als je ‘m even
niet nodig hebt. Kies het accessoire dat bij jou past en stijl
je Cortina met AVS-bevestiging perfect af!

Het AtranVelo System heeft in 2018
de prestigieuze Red Dot Design Award
ontvangen voor gebruiksvriendelijkheid van
de fietsdragers en bijpassende accessoires.

Met het AVS-kliksysteem kun je de AVS-accessoires eenvoudig omwisselen
en kun je je Cortina met AVS-bevestiging elke dag een andere look geven!

CORTINA
DELHI
€ 49,95

CORTINA
SEOUL
€ 49,95

Een stijlvolle, lichtgewicht
mand om eenvoudig
achterop je Cortina
Common-fiets te klikken.

Black Matt
CA152130

Inlay voor
Cortina Delhi
en Seoul
Meer info zie pagina ‘Inlays’

Black Matt
CA152132

Materiaal

Licht aluminium

Materiaal

Licht aluminium

Bodemplaat

PVC

Bodemplaat

PVC

Handvat

Softgrip mat zwart

Afmetingen

29x40x20 cm (lxbxh)

Black
CA152033

Handvat

Softgrip mat zwart

Afmetingen

40x30x20 cm (lxbxh)

Met een inlay in je Cortina Delhi, Cortina Seoul of Cortina Tokyo mand
voorkom je dat kleine voorwerpen door de openingen van de mand vallen.

Inlay voor Cortina
Delhi en Seoul

Inlay voor
Cortina Tokyo

€ 14,95

€ 14,95

CORTINA
TOKYO
€ 49,95

Black Matt

Black

Black

CA152129

CA152033

CA152035

Materiaal

Licht aluminium

Handvat

Softgrip mat zwart

Materiaal

Canvas

Bodemplaat

PVC

Afmetingen

40x32x23(26) cm (lxbxh)

Afmetingen

32x22x18 cm (lxbxh)

CORTINA
SAN
FRANCISCO
€ 39,95

CORTINA
MONTREAL

Het vertrouwde fietskrat is er
nu in gave Cortina look and feel
en voorzien van de handige
AVS-bevestiging.

€ 49,95

Black Matt

Black

Brown / Grey

CA152133

CA159012

CA159013

Materiaal

Licht aluminium

Handvat

Softgrip mat zwart

Bodemplaat

PVC

Afmetingen

30x30x21 cm (lxbxh)

Materiaal

Kunststof

Afmetingen

40x33x25 cm (lxbxh)

CORTINA
VANCOUVER

€ 44,95

CORTINA
LYON
€ 49,95

CORTINA
SAIGON

€ 49,95

Tashouder met
spanband

Materiaal

Black

Black

Black Matt

CA152123

CA152125

CA152131

Gemaakt van polyester

Handvat

Softgrip mat zwart

Materiaal

Licht aluminium

en weersbestendig

Afmetingen

34x24x22 cm (lxbxh)

Bodemplaat

PVC

Afmetingen

29x28x38 cm (lxbxh)

CORTINA
RIGA

CORTINA
COPENHAGEN

€ 79,95

€ 89,95

De Cortina Copenhagen en
Cortina Riga dubbele fietstassen
hebben veel vakken waardoor je
gemakkelijk al je boodschappen
kan meenemen op de fiets.
Heb je de fietstassen niet nodig?
Je haalt ze er gemakkelijk af
dankzij de AVS-bevestiging!

Materiaal

Waterafstotend polyester

Afmetingen

31x40x15 cm (lxbxh) x 2

Extra

Hoofdvak met kleine vakken
en reflecterende opdruk

Black

Black Matt

CA152014

CA152012

Materiaal	Waterafstotend
polyester

Binnenzijde

Afwerking

Afmetingen

34x35x15 cm (lxbxh) x 2

Extra

2 Hoofdvakken en
4 ritsvakken

Reflecterende bies
en snelsluiting

Trendy groene voering

CORTINA RIO
KINDERZITJES

AVS
DRAGERSLOT
BOSTON

De Rio kinderzitjes Qibbel Air zijn licht,

comfortabel en gemakkelijk te monteren

€ 14,95

op je fiets. De zitjes hebben een

Dit dragerslot is speciaal gemaakt om je

Cortina accessoire met AVS te beveiligen.

Black

Het slot is aan de voor- of achterdrager te

CA154012

bevestigen en sluit het kliksysteem af.

rugleuning van netbespanning (mesh):

ventilerend, droogt snel en is slijtvast.
Speciaal voor Cortina in exclusieve

kleur en straps van gordelband met een

AVS
ADAPTER
€ 14,95

Deze adapter past op de meeste
standaard achterdragers.

Zo kun je op bijna elke fiets

je favoriete AVS-accessoires
bevestigen.

vrolijk patroon. Een unieke uitvoering
en perfect passend bij onder meer de
Cortina Common Family-fiets en de

(afneembare) fietstassen Copenhagen.

Beiden voldoen aan de EN 14344-norm.

Kinderzitje voor
€ 79,95
Geschikt voor kinderen vanaf
9 maanden tot ca. 3 jaar.

Grey
CA155012

Kinderzitje achter
€ 99,95
Afmetingen

26x12 cm (lxb)

Black Matt
AVS174941

Geschikt voor kinderen vanaf
9 maanden tot ca. 6 jaar.

Grey
CA155011

Black
CA158013

BAGAGEDRAGERVERLENGER MET AVS

CORTINA
SEVILLA

Met deze bagagedrager-

Deze mand is zeer geschikt voor

verlenger is het mogelijk

op de voordrager van de Cortina

om bij een Common

(E-)Common Family in combinatie

Family-fiets de achterdrager

met voorzitje. Dankzij de ronde

zo te verlengen dat je zowel

hoeken van de mand blijft er

een kinderzitje als een

genoeg ruimte over voor de

dubbele fietstas (zoals de

voetensteuntjes van het voorzitje.

€ 24,95

€ 59,95

Cortina Copenhagen) kunt
bevestigen. Wel zo handig!

Materiaal

De maximale belasting van de drager + verlenger is samen 35 kg.

Black
CA152128

Gemaakt van polyester
en weersbestendig

Handvat

Softgrip mat zwart

Afmetingen

40x33x22 cm (lxbxh)

CORTINA
MANCHESTER

Inlay Manchester inclusief kussentje
€ 19,95

€ 64,95

De Cortina Manchester is een
superhandige boodschappenmand.
In combinatie met de los verkrijgbare cover is het bovendien de ideale
mand om je huisdier in te vervoeren.
Gebruik in dat geval ook de inlay
Manchester inclusief kussentje.

Black
CA152032

Black metal

Cover Manchester

CA152134

€ 34,95

Materiaal

Waterafstotend canvas

Afmetingen

40x31,5x13,5 cm (lxbxh)

Inlay Manchester
€ 19,95

Black metal
CA152121

Als complete
hondenmand (mand
+ cover) verkrĳgbaar
via artikelnummer
CA152127.

Pattern
CA152037

Materiaal

Licht aluminium

Handvat

Softgrip mat zwart

Materiaal

Waterafstotend canvas

Bodemplaat

PVC

Afmetingen

43x32x26 cm (lxbxh)

Afmetingen

43x32x26 cm (lxbxh)

CORTINABIKES
CORTINAFIETSEN
CORTINAFIETSEN

CORTINAFIETSEN.NL

