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Rower Mexller BMX 20 Me
2021 czerwony
Cena

499,00 zł

Cena poprzednia

629,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131205

Kod producenta

BMX 20

Producent

MEXLLER

Rocznik

2021

Ilość biegów

1

Materiał ramy

stal

Rodzaj

dziecięcy

Rozmiar koła

20"

Typ ramy

męska

Hamulec

Torpedo/V-brake

Opis produktu
Rower Mexller BMX 20 Me 2021 czerwony
Rowerek przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 8 - 9 lat.
Rower wykonany z wysokiej jakości komponentów dla jednego
z największych producentów rowerów dziecięcych w Polsce
firmy Mexller. Efektowny design i dbałość o detale to bez
wątpienia zalety tego egzemplarza. Dla wygody naszej
pociechy kierownica posiada regulację wysokości i kąta
pochylenia. Siodełko również posiada regulację wysokości.
Rower wyposażony jest w niezbędne dodatki do nauki jazdy kółka boczne. Rower jest wyposażony w bezpieczne hamulce przód V-brake, tył torpedo "w pedałach".

Rama stalowa
Rowerek dla dziecka dość często ma kontakt z ziemią, tudzież
napotkanymi na drodze przedmiotami. Nie tylko dlatego, że
nasz mały rowerzysta ma zamiar staranować wszystko na
swojej drodze, tudzież targnąć się na swoje nieletnie życie raczej chodzi o to, iż taki rowerek często jest rzucany,
wywracany, notorycznie upada obijając się o przeróżne
przedmioty. Takie tortury zdecydowanie lepiej zniesie rama
stalowa - jest w pewnym zakresie plastyczna, więc mocne
uderzenie co najwyżej odkształci którąś z rurek, bez wpływu na
jej wytrzymałość.

Nauka jazdy bez problemu
Rower Mexller BMX został wyposażony w bogaty osprzęt. Duży
metalowy bagażnik oraz koszyk na kierownicy pozwolą zabrać
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małemu podróżnikowi wszystko co niezbędne nawet na
najdłuższą wyprawę. Na dodatek sprzęt od razu wyposażono w
boczne kółka, które stanowią niezastąpioną pomoc podczas
nauki jazdy. Klamka hamulca z regulacją skoku dopasowana
jest rozmiarem do dłoni dziecka. Pełna, plastikowa osłona
łańcucha oraz elementy odblaskowe w szprychach i na
bagażniku gwarantują naszemu dziecku maksymalne
bezpieczeństwo.

Rozmiar kół
Rama
Widelec
Przerzutka tył/przód
Hamulec tył/przód
Piasty tył/przód
Opony
Obręcze
Siodło

Rower Mexller BMX 20 Me 2021 czerwony
Błotniki
Bagażnik
Dzwonek
Kosz na kierownicy
Solidne boczne kółka
Bezpieczna osłona łańcucha
Oryginalne Opakowanie
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20"
Stalowa
Stalowy, sztywny
Brak
Torpedo/V-brake
stalowe
2,125x20
Aluminiowe malowane 20 cali
Bardzo miękkie i wygodne siodełko

