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Torba na bagażnik Basil Sport Design Trunkbag
7-15L

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 409,90 PLN 327,92 PLN

Torba na bagażnik BASIL SPORT DESIGN TRUNKBAG 7-15L, wodoodporny poliester, czarna +
Adapter do koszy toreb BASIL MIK ADAPTER PLATE do montażu na bagażniku MIK
Basil Sport Design MIK to przestronna torba bagażowa o pojemności 7-15 litrów. Torba jest
wyposażona w różne przegródki, które można otworzyć za pomocą zamka błyskawicznego, dzięki
czemu możesz stworzyć więcej miejsca na swoje podstawowe rzeczy. Torba jest wyposażona w
adapter do montażu na bagażniku - MIK Adapter Plate. Kosz z wstępnie zamontowaną płytą adaptera
można łatwo wpiąć w bagażnik kompatybilny z systemem MIK lub w podstawkę do bagażnika - MIK
Carrier Plate (osobno do kupienia BAS-70170). Odpinany pasek na ramię umożliwia wygodne
noszenie torby na ramieniu, gdy nie jeździsz na rowerze. Górna obudowa jest wykonana z czarnego
poliestru i dlatego ma gładki, współczesny wygląd, a wewnętrzna podszewka ma efektowny
czerwony kolor. System MIK sprawia, że torba nadaje się do prawie każdego roweru, w tym rowerów
elektrycznych. Torba posiada elementy odblaskowe ze wszystkich stron, dzięki czemu jesteś bardziej
widoczny w ciemności.
Funkcje:
●

Torba wykonana jest z wodoodpornego poliestru.

●

Pojemność wynosi 7 litrów, ale dzięki różnym komorom można ją powiększyć do 15 litrów.

●

Odblaskowe detale sprawiają, że jesteś bardziej widoczny.

●

Wyposażona we wstępnie zamontowaną płytkę adapterową MIK.

●

●

●
●

Nadaje się do bagażników kompatybilnych z systemem MIK lub do podstawki do bagażnika - MIK
Carrier Plate (osobno do kupienia BAS-70170).
Idealna na e-rower!
Wymiary: 36 cm x 26 cm x 18 cm
Waga: 0,89 kg

●
●
●
●
●
●

Maksymalne obciążenie: b.d.
Pojemność: 7-15 L
Materiał: poliester
Pozycja na rowerze: Tył
Mocowanie: na bagażnik
Montaż: Zawiera płytę MIK Adapter Plate (BAS-70171)

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
Rodzaj
Przeznaczenie

Basil, Basil
,
Turystyczna wyprawowa, Miejska,
Turystyczna wyprawowa, Miejska

Miejsce montażu Na bagażnik, Na bagażnik
Kolor
Akcesoria

Czarny_#000000, Czarny_#000000
,

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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