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A bike

Se a sua escolha foi a Straat, pode ter 
certeza, você não escolheu uma simples 

bike com aparência de urbana.

Quem disse que para cada tipo   
de uso é necessário uma bicicleta 

diferente?

Criada para ser a bicicleta mais versátil 
do mercado, a Straat está pronta para 

seja qual for necessidade do ciclista.
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Passeiogravel

Tamanhos:

15
17
19
21

Para não perder o prazer de uma 
pedalada - seja no nal de semana 

ou na terça a noite com os amigos - é 
necessário a bicicleta correta para 

cada tamanho de usuário.

Por isso, a bicicleta Straat recebeu uma 
variedade de tamanhos para atender 

todos os públicos.

1,55 - 1,69M

1,70 - 1,79M

1,80 - 1,89M

1,90 - 2,00M



Agilidadegravel

Geometria

Um pouco a mais de velocidade ca 
fácil com o guidão speed e o perl semi-

aero da Straat Gravel.

Nenhum compromisso em cima da 
hora pode deixar angust iado 

quando se tem uma Straat Gravel.



Trabalhogravel

Se pudéssemos denir a Straat, em 
apenas uma a palavra, a palavra 

certamente seria VERSATILIDADE.

Seja para ir ao trabalho ou um compro-
misso no centro da cidade, a Straat é a 

escolha certa para quem quer sair do  
transito congestionado.

A segurança dos pneus reetivos anti-furos 
te levará a qualquer lugar da cidade sem 

precisar fazer paradas desagradáveis.

Grupo  (CLARIS 2x8)

TROCADOR: SHIMANO CLARIS 2400 8v

• CÂMBIO DIANTEIRO: SHIMANO CLARIS 2400

• CÂMBIO TRASEIRO: SHIMANO CLARIS 2400

• ENGRENAGEM: SHIMANO CLARIS 2450 46x34

• FREIO: SHIMANO ALTUS M315

• ROTOR: SHIMANO RT-10

• MOVIMENTO CENTRAL: SHIMANO BB300

• CASSETE: SHIMANO HG-200 8v 12x32T

• CORRENTE: KMC Z7

• CUBO: SHIMANO TX-505

• 

PNEU: MITAS HOOK (LONG WAY)• 

COCKPIT: KODE ALUMÍNIO• 



Não tem problema. Você pode 
escolher qual acessório deseja acoplar 

na sua bicicleta a qualquer momento da 
sua compra.*

Que tal um cadeado e um bagageiro? Ou 
então um protetor de quadro e um suporte 

de caramanhola? E por que não uma 
bomba de ar e uma bolsa de guidão?

Precisa de mais algo para a Straat 
se tornar ideal para você?
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Escolha o seu



HÁ UMA BICICLETA PARA CADA TIPO DE USO.



WWW.KODEBIKE.COM.BR



Conheça

Falta um pouco mais de... cascalhos?

Não tem problema. Se você é daqueles 
com o espirito aventureiro está disponível 

também a opção Straat Gravel Cross, 
para enfrentar qualquer desao, seja ele 

em terrenos lisos ou off-road.

Também

Cyclo Cro�
*edição limitada
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