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• Rustig vastzetten in de zitjes dankzij dubbele standaard met stuurblokkering 
• Stuur en achterdrager berekend op kinderzitjes 
• Licht trappen, ook met volle bepakking 
• Keuze uit twee modieuze stylings

BLOOM

Moeders die graag met een of twee kinderen fietsen hoeven bij Gazelle echt geen compromissen te sluiten. Al vanaf de eerste 
schetsen van de Bloom C7 stonden gemak en veiligheid van moeder en kinderen voorop. Dat begint met een ruime, lage instap. 
Ruim plaats voor een kinderzitje aan het stuur en/of achterop. En een veilige, verende zadelpen voor dat extra beetje comfort.

black mat

pistache green glans

Meer informatie over deze fiets? Kijk op www.gazelle.nl

UITVOERING 7 versnellingen Shimano Nexus met rollerbrakes GEWICHT 22,8 KLEUR black mat of pistache green LAAG S(49) | 
M(53) | L(57) | XL(61)
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BLOOM

Artikelnummers
 
NR. OMSCHRIJVING
G Laag  T  " black mat
G Laag  T  " black mat
G Laag  T  " black mat
G Laag  T  " black mat
G Laag  T  " pistache green
G Laag  T  " pistache green
G Laag  T  " pistache green
G Laag  T  " pistache green

Specificaties
 
FRAME/VOORVORK
• Frame: Oversized aluminium frame voor extra stabiliteit. 68° 

balhoofd- en zadelbuishoek met superlage en ruime instap 
en zeer comfortabele houding. Extra ruimte tussen zadel en 
stuur t.b.v. kinderzitje.

• Zithouding: Rechtop
• Kabels geïntegreerd: Ja
• Voorvork: aluminium, ongeveerd, lichtgewicht
• Kettingkast: Kunststof
• Achterdrager: Gazelle Bloom verlengde drager, staal
  
WIELEN/BANDEN
• Banden: Schwalbe Road Cruiser, 47-622
• Banden anti-lek: Ja
• Velgen: Mach1 ER-10, Dubbelwandig aluminium voor extra 

sterkte en goede rij-eigenschappen
• Spaken: RVS, extra sterk
• Spatborden: RVS
  
STUUR
• Stuur: Aluminium look, extra ruim voor kinderzitje. Met zwart 

foam bedekt voor bescherming van het kind.
• Stuurpen: Gazelle Shuttle, met gereedschap traploos 

verstelbaar
• Handvatten: Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip
• Handvat type: Gazelle Aerowing
• Remhandgrepen: Gazelle Ergo met softtouch voor hoog 

remcomfort
• Bel: Gazelle draaibel
  
REMMEN/SCHAKELING
• Voornaaf: Shimano naafdynamo (2,4W)
• Achternaaf: Shimano Nexus, 7 versnellingen, vrijloop
• Versteller: Shimano Nexus 7
• Achterrem: Rollerbrake; Shimano BR-IM31 
• Voorrem: Rollerbrake; Shimano BR-C3000F 
• Crank: aluminium
• Tandwiel voor: 38
• Tandwiel achter: 18

• Aandrijving: Ketting
• Ketting: Z510
  
ZADEL
• Zadelpen: Verend
• Zadel: Selle Royal Herz
  
VERLICHTING
• Koplamp: Busch & Müller Upp, LED koplamp, aan-/ 

uitschakeling via koplamp
• Lichtopbrengst koplamp (lux): 30
• Koplamp voeding: Naafdynamo
• Achterlamp: Spanninga Solo, LED batterij, aan-/uitschakeling 

via lamp
• Achterlamp voeding: Batterij
  
OVERIG
• Slot: AXA Defender, Ringslot met optie voor een insteekslot 

om je fiets vast te zetten voor extra veiligheid
• Slot veiligheids niveau: ART ** gecertificeerd
• Standaard: dubbele pootstandaard, MassLoad CL KA85


