collectie 2010/2011

2QWGHNXZ3RLQWHUJHYRHO
Met zonnig weer is het altijd lekker fietsen maar ook onder andere weersomstandigheden
wilt u comfortabel en veilig de weg op. De rijwielen die Pointer u te bieden heeft worden
gemaakt in Nederland, zijn afgestemd op uw wensen, eisen en behoeften. Veiligheid, duurzaamheid en comfort staan hierbij altijd voorop. Veel van onze modellen zijn uitgerust met
naafdynamo, andere zijn uitgerust met batterijverlichting of dynamo. U heeft ruime keuze,
in ons assortiment zult u zeker de fiets kunnen vinden die aan uw wensen voldoet.

Transportfietsen

Handige boodschappenfiets

Vylora Transport
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Stadsfietsen

Degelijke en betrouwbare
Hollandse stadsfietsen

Vylora
Atlanta
Horizon
Comfort
Classica
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Step In

Lage instapfietsen voor een grote Step In Alu
gevarieerde groep gebruikers
Step In Staal
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De rijwielen van Pointer zijn uitermate geschikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer,
een boodschap of de kinderen naar school brengen. Maar ook als u graag een toertocht
maakt, hebben wij de fiets die u zoekt. Wilt u een fiets met trapondersteuning zodat u zich
minder hoeft in te spannen? Ook daar hebben wij een oplossing voor! Vlotte modellen
in frisse kleuren, lage instap, trapondersteuning, verende zadelpen of verende voorvork,
fietsen is leuk! En degelijk hoeft niet saai te zijn.

E-Bike

Rijwielen met trapondersteuning E.forta N3
voor recreatief gebruik en
E.forta N7.M
woon-werkverkeer
E.forta N7.L
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Toerfietsen

Luxe en sportieve fietsen
voor de veeleisende fietser
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Neem rustig uw tijd om onze brochure ‘Collectie 2010/2011’ door te lezen. Daarna kunt u
bij een van onze Pointerdealers een proefrit maken en uw Pointer gevoel ontdekken. Wij
wensen u alvast veel fietsplezier.

Nostalgische fietsen Populaire oer-Hollandse omafietsen van de beste kwaliteit!

Glorie Retro
pag. 14
Glorie Retro Deluxe pag. 15
Glorie
pag. 16

De Pointerdealer bij u in de buurt
De fietsen van Pointer zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende rijwielvakhandel. Hiermee zorgen wij ervoor dat u een goed advies krijgt bij de aankoop van uw fiets en een
nette aflevering en uitstekende service mag verwachten na de aanschaf van uw fiets.
Wilt u onze fietsen in het echt zien en proberen? Op www.pointerrijwielen.nl vindt u een
Pointerdealer bij u in de buurt.

Jeugdfietsen

Trendy en praktische
schoolfietsen

Espera 26”
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Kinderfietsen

Vrolijke en veilige fietsjes

Panda 12”
Panda 16”
Panda 20”
Panda 22”
Panda 24”
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In onze moderne lakstraat, waaraan hoge milieueisen zijn gesteld, worden de frames voorzien van meerdere laklagen. Door dit proces zijn de kleuren helder en blijven ze mooi. De
toplaag is een keiharde laklaag en zorgt naast bescherming ook voor diepe ‘sprekende’
kleuren. Bij de assemblage van onze rijwielen monteren onze vakmensen uitsluitend kwaliteitscomponenten van vooraanstaande leveranciers.



In deze brochure vindt u:

Doe gewoon, rij Pointer...

Unica
Arena

WUDQVSRUW¿HWVHQ

9\ORUD7UDQVSRUW
Stoere en robuuste transportfiets. Met extra brede banden en handige voordrager.
Ideale boodschappenfiets want er kan heel wat meegenomen worden.
Je kunt zelfs een rieten bakkersmand op de voordrager monteren.

8LWYRHULQJHQ

SRAM remnaaf 3 versnellingen
'DPHV

 50 / 54

+HUHQ

 54 / 58

.OHXU

 Dames : Zwart / Rood / Blauw

Heren : Zwart
)UDPH

 Staal

9HOJHQ

 Rigida Alu Stratos

'\QDPR

 -

9HUOLFKWLQJ

 Batterij koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVVORW Axa Solid
%DQGHQ

 Schwalbe Road Cruiser

Doe gewoon, rij Pointer...



VWDGV¿HWVHQ

9\ORUD
De fiets met moderne uitstraling in verschillende kleuren.
Voor vele doelgroepen geschikt, sterk en handig in gebruik.
En de lage prijs, die maakt hem bijzonder aantrekkelijk!

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf

'DPHV

 50 / 54

+HUHQ

 54 / 58

.OHXU

 Dames: Blauw / Rood / Geel

Heren: Zwart
)UDPH

 Staal

9HOJHQ

 Rigida Alu Stratos

'\QDPR

 -

9HUOLFKWLQJ

 Batterij koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW Axa Solid
%DQGHQ
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 Schwalbe Road Cruiser
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VWDGV¿HWVHQ

$WODQWD
Een betaalbare en betrouwbare stadsfiets. Alles wat u nodig
heeft om lekker te kunnen fietsen zit erop en eraan!

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen Sturmey Archer ALU
trommelremmen
'DPHV

 50 / 53 / 57 / 61

+HUHQ

 53 / 57 / 61 / 64

.OHXU

 Sonicblauw/Kristalzilver

)UDPH

 Staal

9HOJHQ

 Rigida Alu Stratos

'\QDPR

 Basta Quattro

9HUOLFKWLQJ

 Basta Horizon koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW Axa Solid
%DQGHQ

 Schwalbe Impac

Doe gewoon, rij Pointer...



VWDGV¿HWVHQ

+RUL]RQ
Een complete fiets met een lange levensduur en dat toch voor een hele scherpe prijs!
Uitgerust met een naafdynamo en verkrijgbaar met remnaaf of met 3 versnellingen
Shimano Nexus Rollerbrakes.

Hesling Lucra
jasbeschermer

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
'DPHV

 50 / 53 / 57 / 61

+HUHQ

 53 / 57 / 61 / 64

.OHXU

 Dames : Karmijnrood/Titaanzilver

Saharabeige/Azuurblauw
Heren : Adriablauw/Titaanzilver
Saharabeige/Azuurblauw
)UDPH

 Staal

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ

 Basta Clear Halogeen koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Solid
%DQGHQ
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 Schwalbe Delta Cruiser

VWDGV¿HWVHQ

&RPIRUW
Comfortabele geometrie, stabiel stuurgedrag en gemakkelijk op- en afstappen.
Lekker ‘lui’ fietsen en zeer geschikt voor de montage van een kinderzitje door de ruime instap.

Comfortabel Selle Royal zadel

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
'DPHV

 50 / 55

+HUHQ

 -

.OHXU

 Champagne/Antraciet

)UDPH

 Comfort Staal

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ

 Basta Clear Halogeen koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Defender
%DQGHQ

 Schwalbe Delta Cruiser

Doe gewoon, rij Pointer...



VWDGV¿HWVHQ

&ODVVLFD
Een heel nieuw jasje, maar toch een vertrouwde naam. De Pointer Classica heeft een
vlotte sportieve uitstraling gekregen en is uitgerust met aluminium frame,
naafdynamo en RVS velgen. Dit alles maakt de Classica tot een schitterende
fiets waar u jaren plezier van zult hebben.

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
'DPHV

 50 / 54 / 58

+HUHQ

 53 / 57 / 61

.OHXU

 Dames : Nevadabeige/Lavarood

Saharabeige/Smokeblauw
Heren : Saharabeige/Smokeblauw
)UDPH

 Aluminium

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ  Smart Halogeen koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Defender
%DQGHQ



Doe gewoon, rij Pointer...

 Schwalbe Road Cruiser

VWHSLQ

6WHS,Q

6WHS,Q$OX
8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen remnaaf SRAM
3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
7 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
8QL

 50

.OHXU

 Smokeblauw/Champagne

)UDPH

 Lage instap aluminium

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ

 Basta Pilot koplamp

Basta Zoom achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Defender
%DQGHQ

 Schwalbe City Plus

De Step In Staal en de Step In Alu zijn de
bekende gemakkelijke instapfietsen van Pointer.
Deze succesvolle modellen kennen inmiddels
een grote en enthousiaste groep
gevarieerde gebruikers. De superlage instap
zorgt ervoor dat u de dagelijkse boodschappen
of het fietstochtje nog steeds kunt blijven
doen ondanks dat het op- en afstappen wat
moeilijker gaat. De Pointer Step In is
een ‘gemaksfiets’ met een uiterlijk
waarmee u voor de dag kunt komen.

6WHS,Q6WDDO
8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen remnaaf SRAM
3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
8QL

 50

.OHXU

 Champagne/Antraciet

)UDPH

 Lage instap staal

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ

 Basta Clear Halogeen koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Defender
%DQGHQ

 Schwalbe Delta Cruiser

Doe gewoon, rij Pointer...



(%LNH

(IRUWD1HQ10
Uitermate geschikt voor
woon-werkverkeer

8LWYRHULQJHQ

7 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
8QL

 50

.OHXU

 Calypsoblauw/Kristalzilver

)UDPH

 Aluminium

9HOJHQ

 Aluminium dubbelwandig

9RRUYRUN
=DGHOSHQ

Verend
 Verend

6WXXUSHQ

 Verstelbaar

9HUOLFKWLQJ

 Move Galaxy batterij koplamp

LED achterlicht geïntegreerd op accu
9HLOLJKHLGVVORW  AXA Defender
%DQGHQ

Uitneembare accu

 Schwalbe Marathon Plus

*HZLFKW(IRUWD 21,1 kg [exclusief accu]
*HZLFKWDFFX  2,8 kg
$FFX

 36V / 9AH Li-ION

/DDGWLMG

 4-5 uren, zakformaat lader

Uitneembaar, met slotvergrendeling

Lage instap

$FWLHUDGLXV

 Bij gunstig gebruik tot wel 100 km

%HGLHQLQJ

 Eenvoudig instelbaar met LED display

8LWYRHULQJHQ

3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
8QL

 50

.OHXU

 Calypsoblauw/Kristalzilver


)UDPH

Zakformaat lader

Nero/Kristalzilver
 Lage instap aluminium

9HOJHQ

 Aluminium dubbelwandig

=DGHOSHQ

 Verend

9HUOLFKWLQJ

 Move Galaxy batterij koplamp



LED achterlicht geïntegreerd op accu

9HLOLJKHLGVVORW  AXA Defender
%DQGHQ

 Schwalbe Marathon Plus

*HZLFKW(IRUWD 19,5 kg [exclusief accu]
*HZLFKWDFFX  2,8 kg
$FFX

/DDGWLMG
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 36V / 9AH Li-ION

Uitneembaar, met slotvergrendeling
 4-5 uren, zakformaat lader

$FWLHUDGLXV

 Bij gunstig gebruik tot wel 100 km

%HGLHQLQJ

 Eenvoudig instelbaar met LED display

(%LNH

(IRUWD1/

Fietsen is leuk en gezond. Maar helaas wordt de inspanning soms te veel. Dan is de populaire
Pointer E.forta, een fiets met trapondersteuning, een geweldige oplossing. Een eenvoudig te
bedienen LED-display met drie instelniveaus biedt u de gelegenheid om heuvels en tegenwind te
trotseren. Natuurlijk moet u zelf nog wel trappen, maar met een minimale inspanning behaalt u
een maximaal resultaat!
De E.forta heeft de uiterlijke kenmerken van een ‘normale’ fiets en is leverbaar in drie aluminium
uitvoeringen. De E.forta N3 [linker pagina, onderste afbeelding] heeft 3 versnellingen en een lage
instap; het is een echte gemaksfiets. Daarnaast is deze lage instap ook leverbaar met een geveerde
voorvork en 7 versnellingen. De E.forta N7.L is de luxe uitgevoerde gemaksfiets. De E.forta N7.M
[linker pagina, bovenste afbeelding] is voorzien van 7 versnellingen, heeft een sportief frame en is
uitermate geschikt voor woon-werkverkeer.
Wilt u fietstassen op uw E.forta monteren? Ook dat is mogelijk! En wist u dat de E.forta door zijn
geringe gewicht voor bijna alle fietsendragers geschikt is? De E.forta is de elektrische fiets met

8LWYRHULQJHQ

7 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
8QL

 50

.OHXU

 Calypsoblauw/Kristalzilver

)UDPH

 Lage instap aluminium

9HOJHQ

 Aluminium dubbelwandig

9RRUYRUN

 Verend

=DGHOSHQ

 Verend

6WXXUSHQ

 Verstelbaar

9HUOLFKWLQJ

 Move Galaxy batterij koplamp

trapondersteuning die ook als gewone fiets buitengewoon presteert. Is bestand tegen
het Hollandse klimaat en heeft een sterke motor met planetair tandwielsysteem.
Daarnaast is de E.forta gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. Voor onderhoud aan het
besturingssysteem hoeft deze e-bike niet aan de computer. De hoogwaardige Li-ION
36V/9AH accu is uitneembaar (handig bij het opladen) en is voorzien van een slot en
geïntegreerd achterlicht. De handige zakformaat acculader heeft in 4 tot 5 uren de
accu volledig geladen. Met een volle accu rijdt u, bij gunstig gebruik, tot wel 100 km
met het gevoel dat u altijd voor de wind heeft. De E.forta wordt compleet met accu en
acculader geleverd, deze zijn tevens als accessoire extra te bestellen.

Luxe uitvoering
Geveerde voorvork
Lage instap

LED achterlicht geïntegreerd op accu
9HLOLJKHLGVVORW  AXA Defender
%DQGHQ

 Schwalbe Marathon Plus

Krachtige motor

*HZLFKW(IRUWD 21,9 kg [exclusief accu]
*HZLFKWDFFX  2,8 kg
$FFX

 36V / 9AH Li-ION

/DDGWLMG

 4-5 uren, zakformaat lader

$FWLHUDGLXV

 Bij gunstig gebruik tot wel 100 km

Uitneembaar, met slotvergrendeling

%HGLHQLQJ

Eenvoudig instelbaar met LED display

Doe gewoon, rij Pointer...



WRHU¿HWVHQ

8QLFD
De fiets waarmee u gezien wilt worden. Deze fantastische sportieve fiets is comfortabel
uitgerust met een verende zadelpen en een verende voorvork. Een toertocht fietsen of
voor dagelijks gebruik, de Pointer Unica biedt u ultiem fietsplezier!
Verende voorvork

8LWYRHULQJHQ

3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
7 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
'DPHV

 50 / 54

+HUHQ

 54 / 58

.OHXU

 Dames: Karmijnrood/Kristalzilver

Meteoorblauw/Kristalzilver
Heren: Meteoorblauw/Kristalzilver
)UDPH

 Aluminium

9HOJHQ

 Rigida Alu Stratos

9RRUYRUN

 Verend

=DGHOSHQ

 Verend

6WXXUSHQ

 Verstelbaar

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ

 Basta Pilot koplamp

Basta Zoom achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Defender
%DQGHQ
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 Schwalbe City Plus

WRHU¿HWVHQ

$UHQD
Elegant vorm gegeven en rijk uitgerust. Deze prachtige toerfiets biedt alle
comfort om ontspannen kilometers te maken. De verende zadelpen en
de verende voorvork zorgen voor een perfecte wegligging.
Met de Arena is het elke fietstocht weer genieten!

8LWYRHULQJHQ

3 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
7 versnellingen Shimano Nexus Rollerbrakes
'DPHV

 50 / 54

+HUHQ

 54 / 58

.OHXU

 Kristalzilver/Calypsoblauw

)UDPH

 Aluminium

9HOJHQ

 Rigida RVS

9RRUYRUN

 Verend

=DGHOSHQ

 Verend

6WXXUSHQ

 Verstelbaar

'\QDPR

 Shimano naafdynamo

9HUOLFKWLQJ

 Basta Pilot koplamp

Basta Zoom achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Defender
%DQGHQ

 Schwalbe City Plus

Doe gewoon, rij Pointer...



QRVWDOJLVFKH¿HWVHQ

*ORULH5HWUR

Bies

Terug in de tijd zonder concessies te doen. Een ouderwetse fiets met de gemakken van de
moderne tijd. Met batterij verlichting en authentieke ding-dong bel. Zadel en handvaten in
lederlook. Prachtig afgewerkt met handgezette biezen!

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf

'DPHV

 50 / 57

+HUHQ

 57 / 61

.OHXU

 Zwart

)UDPH

 Nostalgie staal

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 LED batterij koplamp

9HUOLFKWLQJ

 LED batterij achterlicht

9HLOLJKHLGVORW AXA Solid
%DQGHQ
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 Schwalbe Delta Cruiser Crème

QRVWDOJLVFKH¿HWVHQ

*ORULH5HWUR'HOX[H
Het lijkt een antieke fiets maar schijn bedriegt. Het is een super modern stalen ros! Een chroomlook
koplamp die werkt op batterijen, lederen handvaten, luxe lederen zadel, een prachtige authentieke
ding-dong bel, 3 versnellingen van Sturmey Archer, handgezette biezen en natuurlijk uitgevoerd met
een chique kettingkast en lakdoek jasbeschermers.
Sturmey Archer XLFD naaf

8LWYRHULQJHQ

3 versnellingen Sturmey Archer ALU
trommelremmen 90mm
'DPHV

 50 / 57

+HUHQ

 57 / 61

.OHXU

 Zwart

)UDPH

 Nostalgie staal

9HOJHQ

 Rigida RVS

'\QDPR

 LED batterij koplamp

9HUOLFKWLQJ  LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Solid
%DQGHQ

 Schwalbe Delta Cruiser Crème

Doe gewoon, rij Pointer...



QRVWDOJLVFKH¿HWVHQ

*ORULH
De populairste fiets sinds jaren! Een echte oer-Hollandse omafiets gecombineerd
met de praktische toepassingen van deze tijd. Te verkrijgen in veel verschillende uitvoeringen
en kleuren. Uitstekende kwaliteit, en toch heel betaalbaar.

8LWYRHULQJHQ

Shimano remnaaf
3 versnellingen remnaaf SRAM
3 versnellingen Sturmey Archer ALU
trommelremmen
'DPHV

 50 / 57

+HUHQ

 57 / 61

.OHXU

 Dames : Zwart / Blauw / Groen /

Rood / Paars
Heren : Zwart
)UDPH

 Nostalgie staal

9HOJHQ

 Rigida Alu Zwart (alleen bij remnaaf kleur zwart)

Rigida RVS (alle kleuren)
'\QDPR

 Basta zwart

9HUOLFKWLQJ  Basta Horizon koplamp

Basta achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Solid
%DQGHQ
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 Schwalbe Delta Cruiser

MHXJG¿HWVHQ
Een complete en veilige jeugdfiets. Uitgevoerd met dubbel remsysteem en
achterlicht dat ook brandt bij stilstand. De Espera is zeer geschikt voor de
dagelijkse rit naar school. Degelijk en mooi!

(VSHUD´
Remnaaf met 3 versnellingen + V-brakes

8LWYRHULQJHQ

3 versnellingen remnaaf SRAM
'DPHV

 44 / 47

+HUHQ

 47 / 50

.OHXU

 Meisjes : Champagne/Rood

Champagne/Blauw
Jongens : Campagne/Antraciet
)UDPH

 Staal

9HOJHQ

 Rigida Alu Stratos

'\QDPR

 Basta

9HUOLFKWLQJ  Basta Clear Halogeen koplamp

LED batterij achterlicht
9HLOLJKHLGVORW AXA Solid
%DQGHQ

 Schwalbe Delta Cruiser

Doe gewoon, rij Pointer...



NLQGHU¿HWVHQ

3DQGD



Panda 12” Remnaaf + extra handrem

Panda 16” Remnaaf + extra handrem

Panda 20” Remnaaf + V-brakes

Voor kinderen vanaf 2 jaar. Veilig leren fietsen op deze Pointer
Panda fiets met stevige zijwielen en dubbel remsysteem.
De meidenfiets wordt geleverd met mandje.

Voor kinderen vanaf 3 jaar. Fietsen die tegen een stootje
kunnen. Met demontabele zijwielen en dubbel remsysteem.
De meidenfiets wordt geleverd met mandje.

Voor kinderen vanaf 5 jaar. Een voordelige kinderfiets
met goedgekeurde verlichting en veiligheidsslot.
De meidenfiets wordt geleverd met mandje.

Panda 12” Boy
Kleur: Silver Metallic/Blauw
Art.nr.: 8612013

Panda 16” Boy
Kleur: Cyberblauw/Silver Metallic
Art.nr.: 8616023

Panda 12” Girl
Kleur: Pink Kleurmix
Art.nr.: 8612018

Panda 16” Girl
Kleur: Pink Kleurmix
Art.nr.: 8616027

Doe gewoon, rij Pointer...

Panda 20” Boy
Kleur: Cyberblauw/Blauw
Art.nr.: 8620134

Panda 20” Girl
Kleur: Paars/Zoet Roze
Art.nr.: 8620138

NLQGHU¿HWVHQ

Panda 22” Remnaaf + V-brakes
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Hippe kinderfietsen met goedgekeurde verlichting en veiligheidsslot.

Panda 22” Boy
Kleur: Silver Metallic/Cyberblauw
Art.nr.: 8622082

Panda 24” Remnaaf + V-brakes
Voor kinderen vanaf 7 jaar. Trendy en complete
kinderfietsen met goedgekeurde verlichting
en veiligheidsslot.

Panda 22” Girl
Kleur: Violet
Art.nr.: 8622086

Panda 24” Girl
Kleur: Lichtblauw/Dieproze
Art.nr.: 8624047

Panda 24” Boy
Kleur: Silver Metallic/Blauw
Art.nr.: 8624043

Doe gewoon, rij Pointer...



Pointer Rijwielen B.V.
Boelenswei 40
9233 KD Boelenslaan
Tel.
Fax

0512 34 14 41
0512 34 25 75

info@pointerrijwielen.nl
www.pointerrijwielen.nl

© Pointer Rijwielen B.V. Boelenslaan, wijzigingen in prijs en uitvoering alsmede geringe verschillen in kleur voorbehouden
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