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Sakwa miejska podwójna BASIL MAGNOLIA DOUBLE BAG
35L, Universal Bridge System, wodoodporny poliester, pastel
powders
 

Cena: 350,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Basil

Opis produktu
 

Sakwa miejska podwójna BASIL MAGNOLIA DOUBLE BAG 35L, Universal Bridge System, wodoodporny poliester, pastel powders

Basil Magnolia to stylowa, podwójna sakwa rowerowa. Ta przyciągająca wzrok torba ma całkowitą pojemność 35 litrów, dzięki czemu
idealnie nadaje się do przechowywania większych przedmiotów i całego szeregu codziennych rzeczy. Dzięki niej możesz przewieźć
zakupy spożywcze bez obawy, że będziesz musiała nosić plecak lub niezliczone siatki na zakupy, a hojne wnętrze sprawia, że idealnie
nadaje się na pikniki. Sakwa wykonana z wytrzymałego poliestrua jest wodoodporna, dzięki czemu zawartość jest sucha, nawet jeśli
trafisz na na deszcz. Odblaskowe wykończenia zwiększają widoczność w nocy, zapewniając czytelny widok innym użytkownikom drogi.
Ta podwójna sakwa rowerowa jest mocowana do bagażnika za pomocą systemu Universal Bridge, co oznacza, że ??można ją
zamocować za pomocą prostych pasów do bagażnika. Można jednak dołączyć ją do innych systemów, takich jak MIK, Racktime i i-Rack
/ Carrymore.

Funkcje:

Sakwa Magnolia Double Bag ma łączną pojemność 35 litrów.
Ta sakwa rowerowa jest mocowana do bagażnika za pomocą systemu Universal Bridge.
Wykonana z wodoodpornego poliestru.
Idealna do e-rowerów.

Wymiary: 39 cm x 18 cm x 35 cm
Waga: 1,7 kg
Maksymalne obciążenie: 10 kg
Pojemność: 35 L
Materiał: poliester
Pozycja na rowerze: Tył
Mocowanie: na bagażnik
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Montaż: Universal Bridge System

BASIL UNIVERSAL BRIDGE SYSTEM
Basil opracował i opatentował nowy System Universal Bridge, dzięki któremu Jesteś w stanie szybko i łatwo usunąć podwójną torbę z
bagażnika. System Universal Bridge jest łatwy do zainstalowania na Twoim bagażniku za pomocą ośmiu otworów. Ten nowy system
jest kopmatybilny ze wszystkimi bagażnikami, wliczając w to: e-rowery, Racktime i I-Rack/Carrymore. I z dodatkowym uchwytem
Additional Handle (do kupienia osobno BAS-50467) można zabrać ze sobą podwójną torbę, kiedykolwiek masz na to ochotę. Na przykład
do supermarketu.

BASIL MAGNOLIA
Kolekcja Magnolia jest pełna radości. Pięknie udekorowana kwiatami, te torby sprawią że uśmiech pojawi się na każdej twarzy. A kiedy
przyjrzysz się bliżej, zauważysz, że poświęciliśmy dużo uwagi szczegółom. Więc zadaj sobie pytanie: czy to on czy Magnolia sprawia, że
rozkwitasz? Kolekcja zawiera torby, sakwy, pokrowce na siodła oraz dzwonki rowerowe.
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