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Rower 26 Kross Lea 3.0
2022
Cena

2 099,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Kross

Koło

26

Przerzutka tylna

SUNRACE RDM41

Rok produkcji

2021

Materiał ramy

Aluminium

Ilość biegów

21

Dla Kogo?

Dla Niej

Opis produktu
Rower 26 Kross Lea 3.0 2022 jest to wygodny, uniwersalny i zapewniający komfort jazdy rower dla dziewczynki, kobiety do
jazdy w terenie, po drogach utwardzanych. Model Kross Lea 3.0 na 26 calowych kołach stożkowych WZMACNIANYCH,
zbudowany na osprzęcie SUNRACE wyposażony w mocne, markowe, wygodne siodełko Kross i skuteczne, szybko działające
hamulce tarczowe mechaniczne. Geometria Kross Lea 3.0 umożliwia wyprostowaną sylwetkę za kierownicą, co wpływa na
odciążenie przedramion i kręgosłupa, natomiast niska rama ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru. Niemal w całości
wykonany z lekkiego ALUMINIUM, trwały, prosty w obsłudze.
Do produkcji ramy KROSS użyto stop Aluminium Performance, co przekłada się na jej wysoką sztywność i odporność na
złamania zachowując przy tym lekkość typową dla aluminium.

Malowanie ram rowerów KROSS polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które
wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na
uszkodzenia mechaniczne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: FIOLETOWY-RÓŻOWY-POMARAŃCZOWY
Rozmiar ramy: 15

Specyfikacja
koła:
rama:
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26
ALUMINIUM PERFORMANCE
WOMEN GE

rozmiar:
widelec:
napęd:
manetki tył, przód:
przerzutka tył, przód:

mechanizm korbowy:
hamulec tył, przód:
opony:
obręcze:
kaseta / wolnobieg:
kierownica:
wspornik kierownicy:
wspornik siodła:
siodło:
pedały:
chwyty:
łańcuch:

15'' cali
KROSS
21
SUNRACE DLM403
SUNRACE
RDM57/
SUNRACE
FDM2S
WHEEL TOP
TARCZOWY
MECHANICZNY
WANDA
KROSS
SUNRACE MFM2A.7D
ALUMINIUM
660 MM 31.8
ALUMINIUM 75MM/31,8/7°
ALUMINIUM 27,2x350
Selle Royal
FP-917N
KROSS HANDY
YBN S50

O marce Kross
Producent rowerów KROSS działa od 1990 roku w ciągu 20 lat z
małego sklepu rowerowego przekształciła się w czołowego
producenta rowerów w Polsce oraz Europie który cały czas
wprowadza innowacje.
Dzięki wielu inwestycjom w Przasnyszu, niedaleko Warszawy powstał
nowoczesny zakład produkcyjny rowerów kross z najnowocześniejszymi
rozwiązaniami informatycznymi zapewniającymi optymalne zarządzanie
montażem i składowaniem rowerów. W roku 2000 od podstaw powstały: hala
montażowa , spawalnia ram i widelców rowerowych, obręczownia oraz
najnowocześniejsza w Europie Środkowo-Wschodniej lakiernia wodna typu
OMEGA firma również wprowadza carbonowe innowacje.
W firmie KROSS wprowadzono segmentację produktu na grupy rowerów:
górskie, miejskie, trekkingowe, dziecięce, cross, szosowe. Zastosowano nowe
wzornictwo, nową jakość - lepsze ramy, komponenty, materiały oraz
rozszerzono dystrybucję w sklepach specjalistycznych. KROSS zaczął
konkurować technologicznie i wizerunkowo ze światową konkurencją.
Rosnące wyniki sprzedaży, zadowoleni klienci, a także praca nad
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poszerzaniem oferty rowerów zarówno specjalistycznych jak i rekreacyjnych
pokazują, że marka Kross rozwija się w dobrym kierunku.
W 2017 roku firma KROSS przejęła holenderskiego producenta rowerów
elektrycznych - markę Multicycle. Ten ruch pozwolił na zdobycie wiedzy i knowhow dotyczącego produkcji rowerów eBike, a także na umocnienie obecności
marki Kross na rynku holenderskim. W tym samym roku dzęki dotacji
pozyskanej ze środków UE firma utworzyła linię do produkcji ram
carbonowych, co stawia Krossa w gronie nielicznych europejskich producentów
ram z włókna węglowego. Rowery Kross.
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