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Rower 27.5 Romet
JOLENE 7.0 LTD 2021
Cena

1 449,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Romet

Koło

27,5

Przerzutka tylna

Shimano Tourney TY300D

Rok produkcji

2021

Materiał ramy

Aluminium

Ilość biegów

21

Opis produktu
Rower 27,5 ROMET Jolene 7.0 LTD 2021.
Rewelacyjny, solidny rower polskiej marki ROMET JOLENE 7.0 LTD 2021.
Nowoczesna geometria ramy roweru ROMET Jolene 7.0 LTD 2021 z cieniowanego aluminium 6061, zapewnia nie tylko dużą
wygodę i lekkość podczas jazdy, ale także pozwala łatwiej pokonywać zarówno podjazdy jak i zjazdy, dzięki czemu rower
idealnie nadaje się również dla osób o bardziej sportowym zacięciu.
Napęd roweru ROMET Jolene 7.0 LTD 2021 zbudowany na komponentach Shimano Tourney, o przełożeniach 3x7, dzięki czemu
biegi przerzucane są sprawnie i szybko, co ogranicza zużywanie się łańcucha i zębatek, a tym samym pozwala dłużej cieszyć
się zupełnie bezawaryjną jazdą i redukuje do minimum konieczność wizyt w serwisie.
.
Rower ROMET Jolene 7.0 LTD jest wyposażony w koła o rozmiarze 27.5", zbudowane na mocnych, 2 komorowych obręczach,
co sprawia łatwe pokonywanie szutrowych dróg, a pomaga mu w tym czuły amortyzator.
Opony w rowerze ROMET Jolene 7.0 LTD o szerokości 2.1" i specjalnej konstrukcji bieżnika, sprawiają, że rower bardzo dobrze
trzyma się nawet sypkiej nawierzchni, jednocześnie nie pozwalając odczuć dużych oporów podczas jazdy po równych
asfaltach.
Rowery ROMET charakteryzują się swoją skutecznością i dają poczucie bezpieczeństwa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: RÓŻOWY
Rozmiar ramy: 15 , 17
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Specyfikacja
Rama:
Widelec:
Przerzutka tył:
Przerzutka przód:
Manetki przód/tył:
Mechanizm korbowy:
Kaseta/wolnobieg:
Liczba Biegów:
Hamulec przód:
Hamulec tył:
Obręcze:
Piasty tył/przód:
Siodełko:
Opony:
Sztyca:
Kierownica:
Mostek kierownicy:
Liczba biegów:
Waga:
Pedały:
Wyposażenie dodatkowe:

27,5" / alu 6061
Amortyzowany
Shimano Tourney RD-TY300D
Shimano Tourney FD-TY300
Shimano ST-EF41 3 speed / Shimano STEF41 7 speed
Cyclone CTL-3-324 42/34/24T 170 mm
wolnobieg 14-28T 7 speed
21
V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy
V-brake Alhonga HJ-811AD7 aluminiowy
aluminiowe dwukomorowe
JoyTech JY-434 stalowa / JoyTech JY-433
stalowa
Romet MTB
27,5×2,1
Romet aluminiowa 31,6 mm 300 mm
Romet aluminiowa FOV 680 mm
Romet aluminiowy 60/90 mm
21
15,1 kg
FP-804

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.
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
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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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