Prijslijst JOWAN Bike Fitting
Hieronder vindt u de prijslijst van onze verschillende bike fitting methodes. Met het geavanceerde Guru systeem laten we je
fietsen (dynamisch) en passen we de positie constant elektronisch gestuurd aan. Bij de statische Bikefitting.com-methode wordt u
opgemeten zonder te fietsen. Deze laatste passen we eerder toe bij recreatieve stadsfietsen.
Gelieve ons op 055/38.84.07 te contacteren voor een afspraak. Verdere inlichtingen volgen nadien.
GURU
Dynamic Bike Fitting
Diensten
Intake gesprek, overlopen klachten
✔
Body Scan
✔
Afstellen schoenplaatjes
✔
Meten zitbotbreedte en advies zadelkeuze
✔
Afstellen zadelhoogte
✔
Zadelpositie voor/achter
✔
Afstand stuur
✔
Stuurhoogte
✔
Stuurbreedte (enkel voor racefietsen)
✔
Meerdere zitbuishoek optimalisaties
✔
Triathlon: breedte van de stuurpads en lengte van de uiteinden
✔
Fietsmerk/model advies
✔
Aanbeveling fietsmaat (merkafhankelijk)
✔
Advies voor jouw bike setup
✔
Overzichtelijke uitprint van de bikefitting
✔
Prijs (Race, MTB...):
€ 225
Prijs Triathlon:
€ 250
Aanvullende diensten als deel van de fitting
Zadeltesting (uitgebreid uittesten verschillende types zadels)
Zadeldrukmeting GeBiomized
Cranklengte keuze (uittesten verschillende lengtes op Guru toestel)
Bepaling pedaalasbreedte (enkel mogelijk met Speedplay pedalen)
Vergelijk oud-nieuw: opmeten huidige fiets en overdracht naar Guru
Losstaande extra diensten (los van een fitting)
Afstellen schoenplaatjes
Meten zitbotbreedte en advies zadelkeuze
Zadeltesting op Guru toestel (uittesten verschillende types zadels)
Zadeldrukmeting GeBiomized
Bepaling Speedplay pedaalasbreedte
Cranklengte keuze (uittesten verschillende lengtes op Guru toestel)

Dynamic Bike Sizing

Static Bike Sizing

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
€ 100
€ 100

€ 60
-

€ 25
€ 25
€ 25
€ 25
€ 25

gratis bij een bikefit of bij aankoop schoenen/pedalen
gratis bij een bikefit of bij aankoop zadel

€ 50
€ 70
€ 50
€ 50

Belangrijk!
Iedere fitting is specifiek per fietstype. Vraag dus niet om de bekomen fietspositie voor koers 'om te rekenen' naar triathlon bvb. Wie in één
klap de positie van een tweede fiets wil bepalen krijgt 50% korting op die extra meting. Gebeurt het op een ander moment dan telt het
volledige bedrag zoals hierboven.
Prijzen zijn exclusief demontage en montage van onderdelen voor het realiseren van de bekomen fietspositie. Hou dus rekening met
mogelijke extra kosten voor een nieuwe stuurpen, zadelpen, pedaalassen en de extra werkuren ten gevolge hiervan. Simpele verschuivingen
zonder montagewerk van nieuwe onderdelen zijn uiteraard wel inclusief.

Let's fit your bike to your body!

