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Koloběžka Micro Speed+ Dolphingrey
Cena:

4 410,- Kč

Cena v EUR:

180.77,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0033

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Dětské skládací koloběžky

Popis zboží
Micro Speed+ Dolphingrey je univerzální skládací koloběžka v šedém barevném provedení a je vhodná pro děti, mládež i dospělé.
Od ostatních skládacích koloběžek se odlišuje především svými kolečky, která mají zabudovaný speciální absorpční systém pro pohlcování nerovností, např. na
hrubém asfaltu. Díky těmto kolečkům je koloběžka rychlá a komfortní při běžné jízdě. Zároveň má malé rozměry při složení, což oceníte všude tam, kde ji potřebujete
přenést nebo uklidit (školní skříň, lavice, pod sedadlo v autobuse nebo v práci pod stůl).
Nášlapná deska je v přední části mírně rozšířená pro větší zvýšení stability a komfortu jízdy.
Koloběžka Micro Speed+ je určena především pro běžnou jízdu na kratší, středně dlouhé i delší trasy.
Svými vlastnostmi a konstrukcí se řadí mezi dětské koloběžky, ale zároveň je i perfektní kompaktní koloběžka pro dospělé.
Jedná se o jednu z nejlehčích skládacích koloběžek v nabídce Micro. Proto ji po chvilce zvládne řídit i šikovný jezdec cca. od 6 let.
Koloběžka Speed+ je však nejoblíbenější u věkové skupiny 8-15 let a také u dospělých žen, které ocení její lehké a kompaktní rozměry.
Koloběžka má standardní nosnost 100 kg, obsahuje stojánek a možnost připevnění ramenního popruhu. Dobře se také přenáší v našem Bag in Bagu.
Díky své líbivé šedé barvě je koloběžka Micro Speed+ Dolphingrey oblíbená jak u žen, tak i mužů.
Určeno pro:

Město, volný čas, střední vzdálenosti

Věkové rozmezí:

Junioři / Dospělí

Hmotnost:

3,75 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.67 x š.12 x v.25 cm

Barva:

Šedá

Specialita:

Speciální absorpční kolečka

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

66 - 96 cm

Šířka řídítek:

38 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

145 mm

Šířka koleček:

35 mm

Materiál koleček:

PU

Šířka desky:

8 - 12 cm

Délka desky:

34 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

5,5 cm

Výška pod deskou:

3 cm

Stojánek:

Ano

Složení rukojetí:

Ano

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ne

Očko na popruh:

Ano
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