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Link do produktu: https://www.arenarowery.pl/rower-29-kands-saphire-p-924.html

Rower 29 KANDS
SAPHIRE
Cena

1 899,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Kands

Koło

29

Dla Kogo?

Dla kobiety

Rok produkcji

2021

Ilość biegów

24

Opis produktu
Rower Kands Saphire 2021 to solidny rower polskiej produkcji marki KANDS. Prezentujemy model roku 2021! Idealny
wybór na prezent dla kobiety.
Nowoczesny design i wygoda użytkowania sprawią, że chętnie można jeździć na tym rowerku Kands Saphire.
Sprawdzony osprzęt SHIMANO zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjną i lekką jazdę nawet po większych wzniesieniach.
Klamko-manetki pozwalają na łatwą zmianę przełożeń. Dzięki amortyzowanemu widelcowi oraz hamulcom hydraulicznym z
łatwością jeździ się po ścieżkach rowerowych jak i w terenie. Dzięki rowerowi Kands Saphire jeździ się niezwykle komfortowo
i przyjemnie.
Głównymi cechy tego roweru:
polska produkcja,
nowoczesny design i geometria zapewniająca zachowanie wygodnej sylwetki podczas jazdy,
solidna aluminiowa rama KANDS,
osprzęt SHIMANO,
hamulce hydrauliczne,
solidne aluminiowo-stożkowe obręcze kół odporne na korozję,
mocne korby zamontowane na suporcie z łożyskami maszynowymi,
skuteczne, lekko działające hamulce,
wygodne sportowe siodło,
proste w obsłudze

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar ramy: 17" , 19''
Kolor: CZARNO-SELEDYNOWY MAT , GRAFITOWO-BŁĘKITNY POŁYSK

DANE TECHNICZNE
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Rama:
Rozmiar ramy:
Widelec:
Przerzutka tył:
Przerzutka przód:
Klamko-manetki:
Mechanizm korbowy:
Kaseta:
Liczba biegów:
Hamulec przód:
Hamulec tył:
Support:
Siodełko:
Opony:
Wspornik siodła:
Kierownica:
Wspornik kierownicy:
Waga:
Pedała:

KANDS HYDROFORMING AL6061
TECHNOLOGY
17 lub 19 cali
SR SUNTOUR XCE D SKOK 100 MM
SHIMANO ALTUS RDM-370SGSL
SHIMANO ALTUS FDM310M6
SHIMANO ZINTEGROWANE ST-EF505
SHIMANO FC-TY301 ALUMINIOWA 3-rz,
48x38x28, L=170mm
SHIMANO 8-RZ, CSHG31
24
SHIMANO HYDRAULICZNY TARCZOWY
EF-505
SHIMANO HYDRAULICZNY TARCZOWY
EF-505
Neco maszynowy
DDK GÓRSKIE SPORTOWE
IMPAC 29X2.25
KALLOY UNO ALUMINIOWY 30,4 MM
KALLOY UNO ALUMINIOWA 660MM PROFIL
GÓRSKI
KALLOY UNO ALUMINIOWY
15 kg
STAL-TWORZYWO ŁOŻYSKOWANE ODBLASK

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.

O marce KANDS
Rowery KANDS to polskie, solidne rowery oferowane w konkurencyjnych

cenach.

,

Wiele lat doświadczenia na rynku, doskonalenie każdego elementu roweru,
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wysoka jakość asortymentu skutkują tym, że rowerami KANDS jeździ się
praktycznie bezawaryjnie i niezwykle komfortowo.
Wśród rowerów tej marki znajdziemy: rowery trekkingowe, miejskie,
turystyczne, górskie, szosowe czy dziecięce, a z rowerów tej firmy cieszą się
zarówno pasjonaci rowerowi jak i amatorzy przejażdżek.
Firm i marka Kands działa od roku 1999. Produkuje rowery w Polsce pod
markami Kands i Laguna. Ma szeroki wybór rowerów dziecięcych, junior,
górskich, miejskich, trekkingowych i crossowych a także elektrycznych.
Wiele lat doświadczenia rowerów Kands pozwoliło, na poznanie szerokiego
rynku komponentów rowerowych i wybranie tylko markowych, solidnych
podzespołów, na bazie których powstają rowery Kands. Wszystko po to aby
korzystanie z rowerów Kands sprawiało przyjemność , przy zachowaniu bardzo
konkurencyjnej ceny.
Kands zapewnia wysoką jakość montażu i gwarancję, że wszystkie
komponenty tworzące rowery Kands będą ze sobą świetnie, długo i
bezawaryjnie współpracować.
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