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Sakwa Miejska Pojedyńcza BASIL CITY SHOPPER 14-16L
 

Cena: 189,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Basil

Opis produktu
 

Sakwa Miejska Pojedyńcza BASIL CITY SHOPPER 14-16L

Sakwa Miejska Pojedyńcza BASIL CITY SHOPPER 14-16L, mocowanie na haki Hook-On System, poliester, szara

Basil City Shopper to idealna sakwa rowerowa, która pasuje do zgrabnego stylu miasta. Pracuj, zaprzyjaźniaj się, wychodź, idź na targ
lub po prostu odpocznij po godzinie jogi. Ta sakwa nie jest zbyt ciężka, zbyt duża, ale przestronna (od 14 do 16 litrów) i wystarczająco
mocna, aby pomieścić wiele przedmiotów codziennego użytkowania. Sakwa posiada wodoodporne składane zapięcie z magnesem i
zapobiega przedostawaniu się deszczu. Sakwę można łatwo przymocować do bagażnika roweru i można ją łatwo nosić na ramieniu
dzięki odpinanemu paskowi. Sakwa posiada wewnętrzną kieszeń z zamkiem błyskawicznym oraz opcję montażu oświetlenia LED.

Funkcje:

Możesz nosić sakwę miejską na ramieniu dzięki odpinanemu paskowi na ramię.
Łatwy i szybki montaż do bagażnika roweru za pomocą haczyków Hook-On System.
Dzięki odblaskowym akcentom ze wszystkich stron, jesteś bardziej widoczna w ciemności.

Wymiary: 30 cm x 18 cm x 49 cm
Waga: b.d.
Maksymalne obciążenie: 5 kg
Pojemność: 14-16 L
Materiał: poliester
Pozycja na rowerze: Tył
Mocowanie: na bagażnik
Montaż: Basil Hook-On System
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BASIL HOOK ON SYSTEM / IN ZIPPER POCKET
Ten innowacyjny i opatenetowany system mocowania na hakach, to standardowe wyposażenie wszystkich nowych luksusowych toreb
Basil. Rozstaw haków jest regulowany dla jak najlepszego możliwego umiejscowienia na bagażniku, co sprawia, że torby Basil nadają się
również do użytku na przednim bagażniku. System blokujący z zieloną flagą zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wypięciem
torby. System ten nadaje się również do e-rowerów. Pasuje do rur bagażnika o maksymalnej średnicy 16 mm.
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