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Koloběžka Micro Rocket Blue
Cena:

4 290,- Kč

Cena v EUR:

166.50,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0143

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Dětské skládací koloběžky

Koloběžka Micro Rocket Blue
Micro Rocket Blue je nepřehlédnutelná a zábavná skládací koloběžka v modro tyrkysové barvě.
Od ostatních skládacích koloběžek se odlišuje především extra silnými kolečky o šířce 64 mm a průměru 120 mm. Díky těmto kolečkům má koloběžka perfektní
stabilitu při jízdě i v těch nejostřejších zatáčkách.
Nášlapná deska je v přední části mírně rozšířená pro ještě větší zvýšení stability a komfortu jízdy.
Koloběžka Micro Rocket je určena především pro zábavu, požitek z jízdy a na kratší trasy. S ohledem na širší kolečka není vhodná na jízdy delších vzdáleností.
Micro Rocket je svými vlastnostmi zařazena jako dětská koloběžka, ale je vhodná i jako koloběžka pro dospělé.
I přes vzhledově mohutnější tvary, je koloběžka poměrně lehká a zvládne jí řídit šikovný jezdec cca od 6 let. Protože je ale koloběžka především zábavná a tak trochu
adrenalinová, tak si jí nejvíce užijí děti mezi 8-15 rokem. Protože má Rocket nosnost 100 kg, může na ní jezdit i dospělý člověk.
Díky své jedinečné modro tyrkysové barvě je koloběžka Micro Rocket Blue oblíbená jak u holek, tak i u kluků.

Určeno pro:

Zábava, volný čas, kratší vzdálenosti

Věkové rozmezí:

Junioři / Mládež / Dospělí

Hmotnost:

3,85 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.65 x š.12 x v.22 cm

Barva:

Modrá

Specialita:

Široká kolečka

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

64 - 95 cm

Šířka řídítek:

38 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

120 mm

Šířka koleček:

64 mm

Materiál koleček:

PU

Šířka desky:

8 - 12 cm

Délka desky:

34 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

5 cm

Stojánek:

Ano

Složení rukojetí:

Ano

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ne

Očko na popruh:

Ne
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