Link do produktu: https://cw-p.pl/bagaznik-rowerowy-16-cali-bialy-stalowy-oznakowany-en-14872-do-10-kg-p-14517.html

BAGAŻNIK rowerowy
16 cali BIAŁY stalowy,
oznakowany EN
14872 do 10 kg
Cena

14,94 zł

Cena poprzednia

18,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Numer katalogowy

KBCA-1606W

Kod EAN

2000000132044

Producent

Karbon

Kolor dominujący

Biały

Maksymalne obciążenie

10 kg

Opis produktu
Stalowy, lakierowany bagażnik dedykowany do rowerów dziecięcych 16 cali
Podstawowe parametry:

posiada wspornik na tylną lampkę odblaskową

mocowanie dolne: na oś fi 10 mm

mocowanie górne: na śrubę podsiodłową o maks. fi 8 mm

długość: 360 mm

szerokość: 115 mm

wysokość (odległość od osi roweru): 270 mm

waga: ok 450 g

maks. nośność: 10 kg

spełnia normę EN 14782
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Wszelkie informacje zawarte na tej stronie stanowią własność intelektualną firmy CW-P.
Dotyczy to zarówno zdjęć jak i tekstów.
Kopiowanie zdjęć oraz tekstów bez zgody firmy CW-P jest zabronione i będzie traktowane jako łamanie prawa

O marce
PASJA I WIARA

KARBON to marka rowerów, powstała z pasji i wiary, że możemy zaoferować naszym klientom produkt wysokiej jakości,
dostosowany do ich potrzeb. Najważniejsze dla nas to sprawić by jazda na rowerze była przyjemnością i bezpieczną zabawą
już od najmłodszych lat.
Wszystkie komponenty spełniają wymagania polskiej normy dla rowerów dziecięcych, są wytrzymałe i trwałe.
Również właściwa forma i estetyka naszych rowerów stawia nas na jednym z czołowych miejsc na polskim rynku, łatwo
przyciągając spojrzenia najmłodszych użytkowników.

COŚ WIĘKSZEGO

KARBON to również rowery dla dorosłych. W naszej ofercie znajdują się rowery górskie na kołach 26“, 29“ oraz modnym
ostatnio pośrednim rozmiarze 27.5“.
Oferujemy również rowery trekkingowe, które będą niezawodnymi i komfortowymi towarzyszami każdej dłuższej wycieczki. W
niedalekiej przyszłości nasza kolekcja rozszerzy się jeszcze bardziej by sprostać oczekiwaniom klientów.

KARBON to rowery zbudowane w Polsce i oferowane na całym jej obszarze w stale rosnącej sieci dystrybucyjnej. Z myślą
o naszych branżowych współpracownikach zadbaliśmy o wygodę magazynowania i przygotowania rowerów do sprzedaży,
pakując je praktycznie całkowicie złożone w kartony z widocznym logo marki KARBON, dodatkowo podkreślając że
jest to produkt polski.
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