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Sakwa miejska pojedyncza Basil Mira 17L
 

Cena: 220,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Basil

Opis produktu
 

Sakwa miejska pojedyncza BASIL MIRA 17L
Basil Mira to elegancka sakwa rowerowa. Niezależnie od tego, czy robisz popołudniowe zakupy w mieście, czy wyjeżdżasz z przyjaciółmi
na rower poza miasto, ta sakwa jest pod ręką, aby ułatwić życie. Co więcej, istnieje wiele praktycznych szczegółów, które ułatwią Ci
podróż. Wodoodporna osłona zapewnia, że ??zawartość pozostanie sucha w przypadku deszczowej pogody, a bezpieczne zapięcia
utrzymują zawartość na miejscu. Poręczny system mocowania jest łatwy do przymocowania do różnych typów bagażnika, w tym do
rowerów elektrycznych, co oznacza, że ??nie będziesz tracić zbyt wiele czasu na montaż. Duża pojemność 18 litrów zapewnia dużo
miejsca na artykuły spożywcze, odzież i wszystkie inne rzeczy niezbędne do przechowywania. Główna komora zapewnia podstawowe
miejsce do przechowywania, z klapką na górze i dodatkową kieszenią na zamek błyskawiczny na małe akcesoria. Odblaskowe detale
zapewniają widoczność w ograniczonym świetle lub w nocy. Aby zapobiec uszkodzeniu podstawy, ta sakwa jest wyposażona w
ochronne nóżki, dzięki czemu Twoja sakwa pozostanie w dobrym stanie przez dłuższy czas.

Funkcje:

Odblaskowe detale zapewniają widoczność w nocy lub w ograniczonym świetle.
Mocowanie na haczyki zapewniają łatwe mocowanie do różnych bagażników.
Ta sakwa jest odporna na niewielkie opady deszczu i jest odporna na warunki atmosferyczne.

Wymiary: 36 cm x 16 cm x 37 cm
Waga: 1 kg
Maksymalne obciążenie: b.d.
Pojemność: 18 L
Materiał: poliester
Pozycja na rowerze: Tył
Mocowanie: na bagażnik
Montaż: Basil Hook-On System

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
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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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