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Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/basil-front-carrier-l-26-28-p-16657.html

BASIL FRONT CARRIER L
26"-28"
Cena

136,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

bagażnik

Opis produktu
bagażnik rowerowy BASIL FRONT CARRIER L 26"-28"
Duży i mocny przedni bagażnik wykonany ze stali. Mocowany do kierownicy i do przedniej osi. Kompatybilny z rowerami
26”–28” ze sztywnym widelcem. Haki mocujące do kierownicy o średnicy 21 – 31,8 mm. Możliwość montażu lampy przedniej.
Max. obciążenie 10kg
Wymiary: 28 x 31 x 27 cm
Kolor: czarny mat
Materiał: stal
Mocowanie: na przód
BASIL SERIOUS TRANSPORT
Poznajcie naszą wytrzymałą kolekcję transportową. Produkty są tak silne jak wół. Grafika ma sakwach łączy brezent z
laminowanym poliestrem. Moglibyśmy powiedzieć, że nie ma sensu próbować konkurować z jej nośnością, ale proponuję
spróbować samemu. Wypróbujcie także nasze słynne skrzynie i bagażniki, dostępnych w wielu kolorach. Teraz, po wielu
wnioskach, skrzynie dostępne są również w średnim rozmiarze.
HISTORIA BASIL
Jesteśmy firmą Basil. Chcemy, zobaczyć jak cieszysz się jazdą na swoim rowerze, dlatego robimy piękne i funkcjonalne
akcesoria rowerowe, które zachęcają do jazdy jeszcze częściej. Ponieważ jazda na rowerze jest zdrowa i daje dzienną dawkę
szczęścia i wysiłku.
Wszystko zaczęło się 40 lat temu, kiedy Ine van Dam wszedł do sklepu rowerowego Nico van Balveren. Szukała wiklinowego
kosza do swojego roweru. Nico opracował taki kosz i uczynił Ine bardzo szczęśliwą. A najważniejszą rzeczą było to, że z
powodu tego kosza polubiła przejażdżki rowerem jeszcze bardziej.
Niezbyt wiele zmieniło się w naszej rodzinnej firmie od tamtego czasu. Naszą pasją jest opracowywanie produktów, które
sprawiają, że jazda na rowerze jest bardziej atrakcyjna i przyjemna. I zawsze bierzemy pod uwagę Wasze życzenia.
Chcemy zrozumieć, kiedy i dlaczego jeździsz na rowerze. A także dlaczego i kiedy nie jeździsz. Uczymy się tego każdego dnia.
Łączymy te informacje z naszym poczuciem jakości, stylu i funkcjonalności. Razem możemy szerzyć radość z jazdy rowerowej.
Dołączysz do nas?

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

