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Sport Arsenal 465 sakwa 3-komorowa na bagażnik
 

Cena: 249,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Sport Arsenal

Opis produktu
 

Sport Arsenal 465 sakwa 3-komorowa na bagażnik

Przeznaczenie: na wycieczki rekreacyjne, głównie po szosach i drogach o dobrej nawierzchni
Kolor: uniwersalny: czarny z szarymi wstawkami
Pojemność: 35 litrów (boki 2x10 litrów, góra odpinana 15 litrów)
Wymiary:
komora górna: szerokość 33 cm, wysokość 16 cm
wysokość bocznej komory: 33 cm
szerokość bocznej komory na górze 33 cm
szerokość bocznej komory na dole ok. 18-20 cm (sakwa zwęża się na dole)
grubość bocznej komory 12 cm, razem z zewnętrzną kieszenią ok. 18 cm
Waga: sakwa + pokrowiec + pas naramienny: 1590 g
Materiał i wodoodporność:
materiał PES pokryty od wewnątrz wodoodporną warstwą PVC
sakwa jest wodoodporna, ale nie jest całkowicie wodoszczelna (szwy nie są klejone)
potrzebujesz sakwę całkowicie wodoszczelną? zobacz modele z serii wyprawowej Sport Arsenal EXPEDICE

Układ komór i kieszeni:
3 główne komory i 7 kieszeni
komora górna z dostępem od tyłu, zapinana na zamek,
1 duża kieszeń na komorze górnej, z dostępem od tyłu, zapinana na zamek,
1 mała kieszonka na komorze górnej, z dostępem od tyłu, zapinana na zamek,
1 mała kieszonka na komorze górnej, z dostępem od przodu, zapinana na zamek,
kształt komory górnej (płaska, szeroka) umożliwia przypięcie dodatkowego bagażu na sakwie,
możliwość odpięcia górnej sakwy (na rowerze pozostają wtedy 2 boczne sakwy połączone ze sobą materiałem nad bagażnikiem),
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2 główne komory boczne zapinane na zamek,
2 zewnętrzne kieszenie na komorach bocznych, zapinane na zamek,
2 zewnętrzne kieszenie z tyłu idealne do przewozu bidonu lub butelki (maks. 1,5 litra / jedna kieszeń),
Wyposażenie i budowa:
na komorze górnej 4 uchwyty oraz gumka ze stoperem, umożliwiająca przymocowanie dodatkowego bagażu
odpinany pas naramienny do używania górnej sakwy jako torby podręcznej
przystawka: dodatkowa mini sakwa (wys. 20 cm, szer. 9 x 8 cm) na drobne przedmioty, przypinana w kieszeni na butelkę za pomocą
rzepu
wewnętrzne mocne usztywnienie na bocznych komorach od strony koła
pokrowiec przeciw zabrudzeniu w kolorze żółtym, dobrze widoczny na drodze
Bezpieczeństwo na drodze:
uchwyty na światełko z tyłu: 1 na komorze górnej, 2 na komorach bocznych
5 dużych elementów odblaskowych na bocznych komorach i z tyłu
duże elementy odblaskowe na pokrowcu
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