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Rower Miejski Brennabor Wave 28" promocja
Cena :
1.199,00 zł

999,00 zł

x

Producent : Brennabor
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena : brak recenzji
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ROWER BRENNABOR WAVE 3-BIEGOWY 28"

DOSTĘPNIE ROZMIARY i KOLORY RAM:
BIAŁO-SREBRNY
CZARNO-SREBRNY
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18"
18"

Sugerowany wykaz rozmiarów ram dla wzrostu:
16"
18"
20"

147cm — 161cm
162cm — 175cm
176cm — 186cm

Rower miejski Brennabor Wave o rozmiarze kół 28 cali został zaprojektowany specjalnie z myślą o
poruszaniu się po miejskiej aglomeracji.
Model Brennabor Wave o lekkiej aluminiowej ramie, wyposażony został w przedni, amortyzowany
widelec zapewniający optymalne wytłumienie wszelkich drgań i wstrząsów podczas jazdy. Natomiast,
mocne niezawodne oświetlenie LED zapewni widoczność nawet po zmroku lub w ciemnych tunelach.
Wygodne, szerokie, żelowe siodełko medicus 3.0 oraz regulowany wspornik kierownicy zapewnią pełny
komfort podczas pokonywania miejskich zakrętów i krawężników.
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Ponadto zamontowany do roweru jest solidny aluminowy bagażnik pozwoli na montaż koszyka
zakupowego lub pozwoli na przewiezienie najrozmaitszych przedmiotów. Zaś lekkie i wytrzymałe
plastikowe błotniki zapewnią ochronę przed zabrudzeniami.
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Wyposażony w 3-biegową przerzutkę Shimano Nexus 3 odporną na uszkodzenia, ukrytą w piaście,
z zapewniające bezproblemowe użytkowanie w czasie dojazdów do pracy, sklepu lub podczas wyjazdów
rekreacyjnych.

DODATKOWO DOŁĄCZAMY GRATIS
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zapięcie sekura oraz koszyk na click

W rowerze zamiast standardowego siodełka montujemy wygodne żelowe tłumiące drgania
siodełko MEDICUS 3.0 zaprojektowane dla ochrony kręgosłupa.
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Informacje o produkcie

SPECYFIKACJA:
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rama: Al 18" / 46 cm
widelec: Widelec amortyzowany
wspornik siodła: Aluminiowy 27,2 mm
piasta: Przód Alu Joytech/ tył Shimano Nexus 3-biegowa
obręcz: Aluminiowa wzmacniana VB 28
opona: Kenda 700x38C
wspornik kierownicy: Alu regulowany 110mm
błotnik: Plastikowe UBIQUIT SDL 46
oświetlenie: LED bateryjne
bagażnik: Aluminiowy, nośność 25 kg
hamulce: przód: VB Winzip Alu, tył: w piaście
manetki: Shimano Nexus 3
przerzutka tylna: W piaście Shimano Nexus 3-biegowa
przerzutka przednia: brak
waga: 14,9 kg

Gwarantujemy szybką i bezpłatną wysyłkę oraz pełną satysfakcję z naszych produktów
Profesjonalny zespół naszych techników przygotowuje rower przed wysłaniem do Państwa.
• Otrzymujecie sprzęt sprawdzony i wyregulowany.
• Wszystkie elementy są odpowiednio skręcone i zamontowane.
• Hamulce są wyregulowane i gotowe do skutecznego działania.
• Rowery których specyfikacja to określa, mają zamontowane i działające oświetlenie, bagażniki i podnóżki.
• Do dokręcenia pedały oraz kierownica
• ROWER WYSYŁAMY Z WYMONTOWANYM PRZEDNIM KOŁEM!

Dostępne opcje Rower Miejski Brennabor Wave 28" promocja
» Kolor Ramy: biała, czarno-srebrny.
» Rama: 18"/45,7cm.
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