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Rower S'MOOVE Martha 26
R19 D 2017 tur
Cena

1 300,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

109016

Kod producenta

Martha 26R19 2017 tu

Producent

S'MOOVE

Rocznik

2017

Amortyzator

brak

Ilość biegów

1

Materiał ramy

stal

Rodzaj

miejski

Rozmiar koła

26"

Rozmiar ramy

19"

Typ ramy

damska

Przerzutki

brak

Kolor

niebieski

Hamulec

v-brake

Opis produktu
Wyjątkowy rower w niskiej cenie
Ten elegancki rower sprawdzi się w jeździe po mieście i
spowoduje, że dojazd do pracy/szkoły/na zakupy będzie
przyjemnością. Dzięki niskiej wadze rower ten doskonale się
prowadzi, a dzięki dużej średnicy kół nie odczujemy zmęczenia
nawet po długiej jeździe. Każdy rower posiada metalowe
lakierowane błotniki, które osłonią nas w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych. Kosz na kierownicy i
bagażnik przydadzą się podczas codziennych zakupów.
Oświetlenie w technologii LED sprawi, że będziemy doskonale
widoczni w dzień jak i w nocy (baterie trzeba zakupić
oddzielnie)

Osłona
Łańcuch to jedna z ruchomych części w rowerze. Dzięki
zastosowaniu w tym rowerze osłóny na niego unikniemy
bardzo przykrych rzeczy. Jedną z nich jest możliwość
zabrudzenia się. Ale przede wszystkim zabezpiecza nas przed
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urazami.

Bezpieczeństwo
Nic nie jest tak ważne podczas podróżowania jak
bezpieczeństwo. Daj możliwość bycia zauważonym przez
innych, ale przede wszystkim daj zauważyć się innym.
Rowerzysta, który nie posiada jakiego kolwiek oświetlenia jest
dużym zagrożeniem dla Innych, ale szczgólnie dla siebie. Na
szczęście rower został wyposażony w oświetlenie,
zwiększające bezpieczeństwo użytkownika.

Wygodne siodło
Wypad ze znajomymi za miasto? Dłuższa trasa? To już żaden
problem. Ważnym aspektem podczas podróżowania jest
wygoda. Wykorzystane siodło rowerowe zapewni Ci 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.

Wyprofilowany
Wsiadanie, zsiadanie, zeskakiwanie nie będzie Ci stwarzać
żadnych problemów. Odpowiedni, niski profil ramy jest bardzo
bezpieczny. Odpowiednie jej wzmocnienia, dokładne spawy gwarant trwałości i wytrzymałości.

Wymiary:

Długość: 174 cm
Wysokość do kierownicy: 120 cm

Waga:
Średnica kół:
Koszyk na kierownicy:
Hamulece:
Amortyzowane siodło:
Obręcze:
Odległość od sztycy siodła do sztycy kierownicy:
Ilość biegów:
Podpórka:
Podpórka:

Rower s'Moove Martha
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Szerokość kierownicy: 60 cm
14,3 kg
26
Tak
Torpedo oraz U-brake
Tak
Aluminiowe
60 cm
1
Tak
Tak

