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Rower Monteria Limber Girl
20 R11 2021 ciemny róż
Cena

439,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

130939

Kod producenta

ML21-20-KID-I-029

Kod EAN

5907782789237

Producent

MONTERIA

Rocznik

2021

Ilość biegów

1

Materiał ramy

stal

Rodzaj

dziecięcy

Rozmiar koła

20"

Rozmiar ramy

11"

Hamulec

Torpedo/V-brake

Opis produktu
Rower Monteria Limber
Rowery dziecięce LIMBER to bezpieczna i przyjemna jazda. Ich
wielkość i funkcje są dobrane specjalnie do potrzeb
najmłodszych. Rama roweru została skonstruowana z myślą o
wygodnym użytkowaniu dzięki niskiemu przekrojowi. Rower
doskonale poradzi sobie w mieście jak i poza nim podczas
wypraw tych małych jak i dużych.

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 conajwyżej odkształci którąś z rurek, bez wpływu na
jej wytrzymałość.

Wygodne siodełko
Ważnym aspektem podczas podróżowania jest wygoda.
Wykorzystane siodło rowerowe zapewni wygodę podczas
długich podróży rowerowych, jak i podczas krótkich
przejażdżek. Zostało stworzone z wysokiej jakości materiałów.
Bardzo dokładnie obszyte. To wszystko wpływa pozytywnie na
trwałość. Dotatkowym atutem jest przykuwająca wzrok
kolorystyka.
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Hamulce przód
Uniwersalne hamulce rowerowe V-brake zapewnią Twojemu
dziecku szybką i efektywną reakcję na hamowanie. Są bardzo
mocne i świetnie sprawdzają się w każdym typie rowerów
zarówno trekkingowych, MTB czy miejskich. Niezawodne i
proste w regulacji, nadają się zarówno dla doświadczonych
kolarzy, jak i dla tych zaczynających swoją przygodę z
rowerem.

Hamulce tył
Hamulce torpedo, aby zatrzymać rowerek wyposażony w
torpedo należy przekręcić pedały do tyłu. System ten
stosowany jest od bardzo dawna, jest praktycznie
bezawaryjny, bezobsługowy i działa niezależnie do warunków
pogodowych. Stan obręczy nie wpływa na sposób działania
hamulca. Koła wyposażone w torpedo są mocowane przy
pomocy ośki i wyposażonej w nakrętki więc demontaż koła
wymaga kluczy. Rower z tego typu hamulcem idealnie nadaje
się dla dziecka, którego rodzic nie zamierza dotykać się do
rowerka tudzież bywać często w serwisie rowerowym.

Rozmiar kół
Rama
Rozmiar ramy
Widelec
Ilość biegów
Mechanizm korbowy
Kaseta
Kierownica
Hamulce tył/przód
Piasty tył/przód
Obręcze

Rower Monteria Limber Girl 20 R11 2021 ciemny róż
Błotniki
Bagażnik
Dzwonek
Kosz na kierownicy
Bezpieczna osłona łańcucha
Karta gwarancyjna
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20"
Stalowa
11"
Stal 11"
1
Stalowy
16T
Stalowa
Torpedo / V-brake
Stal 28H
Stal 28H

