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Sakwa miejska pojedyncza BASIL NOIR BUSINESS BAG 17L
 

Cena: 199,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Basil

Opis produktu
 

Sakwa miejska pojedyncza BASIL NOIR BUSINESS BAG 17L

Sakwa rowerowa wykonana z nieprzemakalnego poliestru. Materiał o ciekawej strukturze wężowej skóry. System mocowania Hook On
(w zestawie). Dodatki ze skóry syntetycznej. Kieszeń wewnętrzna. Kieszeń w przedniej części. Rączki do noszenia. Pasek na ramię.
Szlufka do montażu lampki. Odblaskowe paski oraz świecący w ciemności chwost. Zwijane zamknięcie. Wodoszczelność IPX3.

Pojemność: 17 L
Wymiary: 40,5 x 17 x 32 cm
Kolor: czarny
Materiał: poliester
Mocowanie: na tył

KOLEKCJA:

BASIL NOIR
Teraz możesz nosić "małą czarną" codziennie. Ponieważ Basil wprowadził kolekcję Noir. Stylowe czarne, rowerowe "musthaves", które
sprawią, że będziesz bardzo szczęśliwa. Bez względu na to czy jedziesz właśnie do biura, czy też spotykasz się ze swoimi przyjaciółmi.
Nie ważne czy świeci słońce czy pada deszcz, kolekcja Noir jest wodoodporna. Kolekcja Noir jest pięknie zaprojektowana, z
wielkomiejskim szykiem i dużą ilością miejsca dla wszystkich swoich rzeczy osobistych.

TECHNOLOGIE BASIL:

BASIL WATERPROOF
Wyjaśnienie wodoodporności:

Spełnia normę IPX3, z należytym poszanowaniem obowiązującego kodeksu IP (IEC 60529)
IPX 3 ma zastosowanie do głównej komory toreb.
ostre przedmioty mogą mieć negatywny wpływ na wodoodporność materiałów.
Wodoodporny materiał może być przyczyną powstawania wigloći wewnątrz torby. Z tego powodu sprzęt elektroniczny musi być
zawsze zapakowany w oddzielny wodoodporny pokrowiec.
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Poziom wodoodporności została ustalony na podstawie normalnego użytkowania przy maksymalnym obciążeniu 10kg w
komorze głównej torby. W torbach na kierownicę przy maksymalnym obciążeniu 2,5kg.
Odporność na wodę nie może być zagwarantowana, jeśli klapa oraz wszelkie inne zamknięcia torby nie nakładają się na siebie i
nie są zamknięte prawidłowo.
Torby muszą być dokładnie wysuszone po każdej ekspozycji na deszcz.
Ogólnie, działanie czynników atmosferycznych może stopniowo obniżać wodoodporność tkanin. Zaleca się okresową
koserwację toreb za pomocą odpowiednich sprawy'ów odpychających wodę.
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