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Wis  d e n  lo va Ctet e p zi, om Cnin vóór i bne t  poce n de, rur at t o den r on d hofi r an de?

Wie zijn wij? 

Gedreven, enthousiast en toegewijd, 

dat is wat ons team kenmerkt. We zijn 

er trots op dat we fietsbanden van 

hoogwaardige kwaliteit aanbieden. 

Kwaliteit zorgt namelijk voor een goede 

fietsbeleving en het is ook nog eens heel 

veilig.  

Wij helpen je graag in de keuze voor de 

juiste fietsband.    

Wij delen graag onze passie met jou. Dit 

doen we door kleine dingen net even 

anders te doen.  

Team 2Wheel, de fietsbandenafdeling 

van Continental Banden Groep 

Wis  d et onr va  ba t a d j geded , me da 2 ja ur?

Wis  d e 
ba s eb ut 10 vecle 

conen? 
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Milo / Inside Sales 

Met zijn passie voor sport 

en zijn enthousiasme weet 

Milo van elke dag een 

feestje te maken. Hij staat 

altijd voor je klaar met 

persoonlijk advies voor de 

juiste bandenkeuze.   



De Continental 

productsegmenten

Het stadsfietsbanden 

segment - Highlights

De Continental MTB route

Zeist-Austerlitz

Spot de Continental bus

winactie

Het MTB banden segment

Highlights

Een kijkje in de 

Continental fabriek

Het race banden segment 

Highlights

Onze Continental 

vertegenwoordigers

06

0 8

1 2

1 4

1 6

2 0

2 2

2 6

Bestel 
hem nu!



Voor een overzicht van ons volledige 

assortiment, kijk snel op onze website: 

www.continental-tires.nl/fietsbanden

Race

Stadsf iets 

Cross / Gravel

Tubes

MTB

E-bike
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St



het werk

school

vrienden

de stad

oma

verre landen

de sportclub

Mijn fiets brengt 
mij naar..
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CONTACT Plus 

Advies verkoopprijs € 38,95 

De beste keuze!

CONTACT 

Advies verkoopprijs € 31,95 

De betere keuze!

Hermetic Plus binnenband 

Advies verkoopprijs € 9,95 

• De beste garantie tegen lekrijden

• Houdt tot 30% langer lucht vast

• Ideaal voor e-bikes 

RIDE Tour 

Advies verkoopprijs € 20,95 

De goede keuze! De veiligste keuze!

Stadsfietsbanden

* Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

CONTACT

Advies verkoop

De b
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Test onze nieuwe King 

Series op de Continental MTB 

route Zeist-Austerlitz! 

Als sponsor van de 

Continental MTB route 

Zeist-Austerlitz dragen wij 

bij aan zowel fietsbeleving 

als behoud van de natuur. Ook 

bieden we onze gebruikers 

de mogelijkheid om de 

producten zelf te 

ervaren.
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Maak een foto en plaats deze op Instagram

@Conti2wheel en wie weet wordt jouw 

inzending beloond met een Continental pet!

DE 

BUS GESPOT?

M

@

in
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“Voor mij is het belangrijk 

dat ik onbezorgd de trail 

kan rijden, op vlakke stukken 

snelheid maken en grip houden in 

de technische uitdagingen. Continental 

banden geven mij constant feedback, 

waardoor ik precies op het goede moment 

kan corrigeren, om de flow vast te houden. Voor 

de meeste trails vind ik de Race King de ideale 

band, een lage rolweerstand en heerlijk om de 

bochten aan te snijden. Als het terrein wat 

meer vraagt, dan gebruik ik de Cross 

King als voorband. De Mountain 

King monteer ik voor de ruwe 

tochten in de bergen.”

Eli Smeyers, 
Continental 

Ambassadeur
sn

de te

ban

waard

kan corri

de mees

band, ee

bocht

me

K
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NIEUW

Performance uitvoering

•  De uitvoering voor ambitieuze hobby 

sporters

•  De PureGrip compound zorgt voor 

goede grip en een lange levensduur

Advies verkoopprijs € 25,95 (draadband) 

Advies verkoopprijs € 34,95 (vouwband)

Race King 

•  Het ideale profiel voor overwegend 

droge ondergronden 

• Lage rolweerstand 

Cross King 

•  Een veelzijdig profiel die zich aan elke 

ondergrond aanpast

•  Perfecte grip in bochten

Mountain King 

• Het perfecte profiel voor bergtochten

•  Veel grip door zijn scherpe midden 

noppen en stroeve buiten noppen

ProTection uitvoering 

•  De perfecte combinatie van snelheid, 

grip en bescherming tegen lekrijden 

•  De BlackChili compound zorgt voor 

extra veel grip en een lage rolweerstand

Advies verkoopprijs € 63,95

RaceSport uitvoering 

•  De lichtgewicht uitvoering door een 

bijzonder fijn en flexibel nylon karkas 

•  De BlackChili compound zorgt voor 

extra veel grip en een lage rolweerstand

Advies verkoopprijs € 60,95

Conti RevoSealant

Conti Revosealant is een uitstekend 

middel voor het repareren van lekken 

en het dichten van gaatjes en kleine 

sneetjes. De buiten- of binnenband wordt 

hierbij niet chemisch aangetast, omdat 

het geen ammonia of proteïnen bevat. 

Verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

• 60 ml  €   5,95 

• 240 ml  €   9,95 

• 1000 ml  € 34,95

De tubeless kit! 

Ga direct aan de slag:

•  5m tubeless tape

 (beschikbaar voor velgbreedtes: 

25 mm, 27 mm, 29 mm) 

• 2 tubeless ventielen

• Conti RevoSealant 240ml

• 3 bandenlichters

• 3 montage doeken

Advies verkoopprijs € 56,95

Tubeless rijden?

* Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Mountain 

• Het perfecte 

•  Veel grip doo

noppen en st

RaceSport

•  De lichtgewic

bijzonder fijn

•  De BlackChil

extra veel gri

Advies verkoop



2120  Afdeling 2wheel    

Een kijkje in 
de Continental 
fabriek

Sinds 1871 produceert 

de Continental fabriek 

al fietsbanden. Tot op 

de dag van vandaag 

wordt een groot gedeelte 

van de fietsbanden 

nog altijd met de hand 

gefabriceerd in Korbach.
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Continental is al 

jaren dé keuze van het 

profpeloton. De volgende 

wedstrijden werden allemaal 

gewonnen op Continental 

banden: Chris Froome (Team Sky) 

Tour de France 2015, 2016, 2017, Nairo 

Quintana (Movistar) Giro 2014, 

Vuelta 2016 - Matthew Hayman 

(ORICA-GreenEDGE) 

Parijs-Roubaix 2016
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Grand Prix 4000 S II

•  Al jaren de bench als het gaat om 

rolweerstand, lekbescherming en 

levensduur

•  Een begrip op race gebied

Advies verkoopprijs € 60,95

Ultra Sport II

• De instapband

• Verkrijgbaar in vele maten en kleuren

Beschikbaren kleuren:

Grand Prix 

•  De ideale toerband met een bijzonder 

lange levensduur

•  Hoge lekbescherming, veel comfort en 

goede grip dankzij BlackChili Compound

• Verkrijgbaar in vele maten

Advies verkoopprijs € 37,95 (draadband)

Advies verkoopprijs € 44,95 (vouwband)

Grand Prix 4-Season

•  De speciale rubbersamenstelling zorgt voor 

uitstekende grip tijdens alle weersomstandigheden

•  De ideale band voor elk seizoen

Advies verkoopprijs € 63,95

Gatorskin

•  De perfecte band voor zware omstandigheden 

•  De stevige zijwang voorziet in de nodige protectie 

van alle kanten

Advies verkoopprijs € 42,95 (draadband)

Advies verkoopprijs € 50,95 (vouwband)

All season banden

Een veelvuldig testwinnaar

 in Groot-Brittannië!

zwart/zwart

 zwart/rood

zwart/geel 

 zwart/oranje

zwart/blauw

 zwart/groen

zwart/roze

 zwart/wit
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Advies verkoopprijs € 20,95 (draadband)

Advies verkoopprijs € 26,95 (vouwband)

* Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Ultra Spor

• De instapban

• Verkrijgbaar 

Beschikbaren kl

zwart/zwa

zwart/rood

zwart/gee

zwart/oran

Advies verkoop

Advies verkoop
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Johan Weisz
> Nederland (Regio Noord - Midden)

Marcel Wouters
> Nederland (Regio Midden - Zuid) 

> België (Regio Noord)

Onze Continental

vertegenwoordigers!

Heeft u vragen?
2wheel@conti.nl / +31 (0)342-497884
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Patrick Keijmel 
> Nederland (Regio West - Zuid)

> België

> Luxemburg

H ft

Patrick Keijmel 
> Nederland (Regio Wes

> België

> Luxemburg



Continental Banden Groep B.V. 

Afdeling 2wheel 

Nijverheidsweg 50 

3771 ME Barneveld 

www.conti.nl 


