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Kosz Basil Swing

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 272,90 PLN 231,97 PLN

Kosz Shopper Swing firmy Basil jest stylowym wyborem na przewożenie rzeczy na rowerze dzięki
skomplikowanej konstrukcji plecionej trzciny. Ci, którzy lubią detale, z pewnością polubią ten
wspaniały kosz. Idealny wybór na wycieczki do sklepów, kiedy trzeba załadować artykuły spożywcze.
Ten koszyk może być również wykorzystywany jako miejsce do przechowywania lunchów i
przekąsek, jeśli planujesz piknik w parku lub wycieczki. Niezależnie od tego, czy chodzi o interesy,
czy nie, Basil Swing nigdy Cię nie zawiedzie. Klasyczny design sprawia, że doskonale komponuje się
z każdą ramą, a duże wymiary oznaczają, że można wygodnie pomieścić wiele niezbędnych rzeczy.
Ten koszyk na zakupy jest wyposażony w specjalne haki, które ułatwiają zamocowanie na kierownicę
lub na tylnym bagażniku, co zapewnia łatwiejszy dostęp do przedmiotów.
Funkcje:
●
●
●

●

Ten wiklinowy kosz rowerowy można przymocować do bagażnika lub na kierownicę.
Ten kosz jest łatwy do montażu i demontażu dzięki wygodnym hakom.
Naturalne wykończenie i materiały sprawiają, że jest on z natury odporny na szkodliwe działanie
wody.
Zdejmowany charakter tego kosza sprawia, że ??idealnie nadaje się na wycieczki do sklepów.

Wymiary: 42 cm x 20 cm x 26 cm
Waga: 0,73 kg
Maksymalne obciążenie: 5 kg
Materiał: wiklina
Pozycja na rowerze: Przód
Mocowanie: na kierownicę/bagażnik
Montaż: Mocowany za pomocą haków (zintegrowane z koszem)

Jesteśmy Basil. Podoba nam się, że cieszycie się
jazdą na rowerze. Dlatego tworzymy piękne i
funkcjonalne akcesoria rowerowe, które zachęcą
Cię do częstszego korzystania z roweru. Jazda na
rowerze jest dla Ciebie dobra i pomaga zapewnić
Ci codzienną dawkę szczęścia i ćwiczeń. Od 1976
roku staramy się, abyście jeszcze bardziej cieszyli się swoim rowerem. Dzięki kompletnej kolekcji
koszy rowerowych, toreb i akcesoriów dopasowanych do osobistych potrzeb i stylu Basil sprawia, że
więcej osób jest szczęśliwych.

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

Producent
Typ

Basil
Tylne, Przednie

Sposób montażu

Uchwyt

Materiał

Wiklina

Akcesoria
Kolor
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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