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Rower 28 Romet Gazela
5 2020
Cena

1 825,00 zł

Cena poprzednia

2 149,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Romet

Koło

28

Przerzutka tylna

Shimano ALIVIO

Rok produkcji

2020

Materiał ramy

Aluminium

Ilość biegów

24

Opis produktu
GAZELA 5 - piękny i niezawodny rower trekkingowy marki ROMET

Oferowany przez nas rower jest modelem na oponach szosowych, wzmacnianych obręczach i hamulcach aluminiowych. Rower
wyróżnia się nowoczesną stylistyką, dobrą geometrią, dzięki czemu zapewnia wygodną jazdę, nawet podczas długich
wycieczek rowerowych.

Idealny wybór dla każdego, kto szuka naprawdę dobrego roweru trekkingowego.

Główne cechy tego roweru:
polska produkcja,
ciekawy, nowoczesny design
aluminiowa solidna, lekka rama
solidne hamulce typu V-brake
dobrze dobrana geometria roweru zapewniająca zachowanie wygodnej sylwetki podczas jazdy
osprzęt SHIMANO gwarantujący lekkie przełożenia przerzutek,
solidne aluminiowe dwukomorowe obręcze kół odporne na korozję i bardziej odporne na scentrowanie (stożkowe)
czuły amortyzator przedni SR Suntour dający większy komfort jazdy
mocne lampki zapewniające dobrą widoczność w każdych warunkach
bagażnik z gumami stabilizującymi ładunek

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar ramy: 19"
Kolor: BRĄZ
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Specyfikacja techniczna
koła:
rama:
rozmiar:
widelec:
napęd:
manetki tył, przód:
przerzutka tył, przód:
mechanizm korbowy:
hamulec tył, przód:

opony:
obręcze:
piasta tył, przód:
kaseta / wolnobieg:
kierownica:
sztyca:
mostek kierownicy:
siodło:
pedały:
lampa przód:
lampa tył:
waga:

28
alu 6061
17 lub 19 cali
SR Suntour NEX-DS. 700C
24
Shimano ST-EF505 8 speed /
Shimano ST-EF505 3 speed
Shimano Alivio RD-T4000 /
Shimano Tourney TY-510
Shimano FC-TY301 48/38/28T
170/175 mm
V-brake Promax TX117
aluminiowy / V-brake Promax
TX117 aluminiowy
Michelin Protek BR 700×35C
aluminiowe dwukomorowe
Shimano Tourney FH-TX500 /
Shimano ADHC3000
Shimano CS-HG200 12-32T 8
speed
stalowa 610 mm
Romet alu. amortyzowana
27,2 mm 300 mm
Romet aluminiowy
regulowany 90 mm 180 mm
Selle Royal Freeway
FP-920 aluminiowe
JY-7070 70 lux
JY-397
ok. 17,4 kg

O marce ROMET
ROWERY ROMET
ROMET to legenda legenda polskiego rynku rowerowego od ponad 60 lat.
Towarzyszy pokoleniom Polaków, którzy do dziś pamiętają niemal kultowe
modele Wigry 2.
Współcześnie firma tworzy wysokiej jakości rowery, dbając o nowoczesny
design i starannie dobrane sprawdzone komponenty. Jakość tej firmy doceniają
nie tylko Polacy, gdyż rowery marki ROMET trafiają do wielu krajów Europy i
cieszą się zaufaniem użytkowników również za granicą.
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Marka ROMET ma silną i ugruntowaną pozycję na rynku i cieszy się
wieloletnią pozycją lidera w sprzedaży jednośladów.
Romet ma silną i ugruntowaną pozycję na rynku, wynikającą z historii, tradycji,
ale przede wszystkim jest to marka, który patrzy w przyszłość. Współczesny
Romet, całą swoją uwagę koncentruje na nowoczesnych rozwiązaniach
konstrukcyjnych i trendach obowiązujących w stylistyce jednośladów na
świecie. Produkty łączą w sobie niepowtarzalny styl, europejski design, ale i
rozsądne ceny. Zaawansowane technologicznie rowery romet , rozwiązania i
współpraca ze światowej sławy dostawcami podzespołów sprawiają, że
produkty Romet cieszą się zaufaniem nie tylko w kraju, ale i za granicą. W
swoim katalogu produktów ROMET posiada rowery z każdej kategorii: Miejskie,
Górskie, dziecięce, komunijne - i wiele wiele innych rowerów Romet. Rowery
Romet to prawdziwie polska marka, która swoją jakością zaspokoi nawet
najbardziej wymagających klientów!
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