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Rower Tabou Poison Lite 24
R11 Me 2022 cza-cze
Cena

1 390,00 zł

Cena poprzednia

1 799,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

134047

Kod producenta

TAB22-4550

Kod EAN

5904257302311

Producent

Tabou

Kolor dominujący

czarny

Rocznik

2022

Amortyzator

brak

Ilość biegów

7

Materiał ramy

aluminium

Rodzaj

junior

Rozmiar koła

24"

Rozmiar ramy

11"

Typ ramy

męska

Przerzutki

kaseta

Hamulec

v-brake

Korba

jednorzędowa

Opis produktu
Rower młodzieżowy Tabou Poison z linii
Junior
Kiedy ma się kilka lub kilkanaście lat, rower staje się głównym
środkiem do swobodnego przemieszczania się po okolicy,
zabawy, spotkań towarzyskich, pierwszych sportowych wyzwań
czy po prostu wyrazem dobrego stylu i doskonałym pretekstem
do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Tabou
Poison Lite 24 to męski rower młodzieżowy, który zaspokoi
oczekiwania twojego dziecka. Stworzony z myślą o
komfortowej i bezpiecznej jeździe sprosta wszystkim
wyzwaniom młodych rowerzystów.

Precyzyjne hamulce
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Hamulce V-brake zapewnią Ci niezwykłą skuteczność i
bezpieczeństwo podczas hamowania. Dzięki wykonaniu z
trwałych materiałów posłużą Ci przez długi okres czasu bez
konieczności wymiany na nowe. Tabou Poison Lite 24
wyposażony jest w hamulce V-brake, to bardzo popularne i
uniwersalne hamulce szczękowe, stosowane w rowerach MTB,
trekkingowych, miejskich. Prosta konstrukcja zapewnia bardzo
dobrą siłę hamowania, a linka hamulcowa sprawia, że hamulce
tego typu są bardzo proste w obsłudze i tanie w eksploatacji i
serwisowaniu.

Solidne przerzutki z grupy Shimano
Przerzutki i manetki w modelu Tabou Poison Lite to produkty
japońskiej marki Shimano, która jest jednym z największych
producentów części rowerowych na świecie, ich jakość nie
pozostawia więc nic do życzenia. Ich trwałość i bezawaryjność,
świetnie sprawdzi się na niejednej, nawet najtrudniejszej
trasie. Przerzutki Shimano zapewnią komfort jazdy po każdej
nawierzchni i w każdej pogodzie tak, żebyś mógł bez przeszkód
cieszyć się swoją pasją.

Lekka, aluminiowa rama
Rower Tabou Poison Lite zbudowany został na aluminiowej
ramie, którą użytkownicy cenią sobie za niezwykłą lekkość.
Największą zaletą ram aluminiowych jest dużo większa
sztywność w porównaniu z ramami stalowymi oraz niższa
waga. W przypadku rowerów dla najmłodszych kluczowy jest
materiał wykonania, którym jest niezwykle lekkie aluminium.
Specjalnie opracowany proces wyważania sprawił, że
osiągnięte zostały najlepsze parametry trwałości. Aluminiowe
rury są mocne, nadają rowerowi "lekkiego wyglądu" oraz
warunkują możliwie najniższą wagę całości

Producent
Kolor
Rozmiar kół
Rozmiar ramy
Materiał ramy
Widelec przedni
Mechanizm korbowy
Przerzutka tylna
Manetki
Kaseta / wolnobieg
Łańcuch
Piasty
Obręcze
Opony
Hamulce
Kierownica
Wspornik kierownicy
Siodło
Liczba biegów
Waga

Rower Tabou Poison Lite 24 R11 Me 2022 cza-cze
Karta gwarancyjna
Oryginalne opakowanie
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Tabou
Czarno-czerwony
24"
11"
Aluminium
RIGID / ALU / EXTRA LIGHT
PROWHEEL / ALU / 36T
SHIMANO ALTUS M310
SHIMANO REVOSHIFT
SHIMANO TOURNEY / 14-34T
KMC Z30
ALU / QR
ALU / EXTRA LIGHT / CNC / BLACK
KENDA / 24 x 1,95
ALU / V-BRAKE
ALU / EXTRA LIGHT / 540MM
ALU / AHEAD / 40MM
TABOU JUNIOR MTB
7
10,2 KG

