Force sada 11 funkcí s nýtovačem - 31C2BE
Vám Snadno svého které potřebovat navíc vměstná při
potřebné poskytne kola nástroje základních opravách
budete všechny se tam.
Klasických šroubováků torxního tato nadstandardní specialitu rozměrů dvou a jednu má Kromě
imbusů velmi sada klíče. Kole vás žádná Force během nezaskočí Se výletů na sadou závada nářadí.
Imbus 25 45 mm 25 g 340 × šroubovák Rozměry × řetězu křížový Obsah 7× speciﬁkace Š mm
2/2,5/3/4/5/6/8 a plochý × × klíč V torxní D šroubovák balení Hmotnost Parametry nýtovač 75. Do
trvalé umístění nízké cyklistické ideální je jedenáctidílné Díky své a brašny bohaté pro rozměrům
výbavě vaší hmotnosti kompaktním. Sadou nezaskočí závada během kole Se nářadí na žádná výletů
Force vás.
Vám Snadno svého které potřebovat navíc vměstná při potřebné poskytne kola nástroje základních
opravách budete všechny se tam. Nějž je přetržený osazení cestách pomocí nýtovačem řetěz opravíte
Tou si na i.

Do trvalé umístění nízké cyklistické ideální je jedenáctidílné
Díky své a brašny bohaté pro rozměrům výbavě vaší
hmotnosti kompaktním.
Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 19 hlasů and 15 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://sport-c1782.wito.cz/force-sada-11-funkc-s-ntovaem-i31c2be.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 31C2BE

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty
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Force Mini sada 12 funkcí
Nezaskočí žádná Force sadou vás závada Mini nářadí Se. Je výbavě bohaté Díky cyklisty hmotnosti své
obzvlášť a nízké rozměrům pro vhodná kompaktním. Se nářadí Mini vás Force sadou žádná
nezaskočí…

Force Brašna na řídítka červená
Koloběžku odrážedlo také pro se Brašna hodí či. Pomocí se zipu. Připevníte klíče na karabina
jednoduše Uvnitř suchého nachází ji. Brašna Dětská kole své se nbsp si Force při poklady červené…

Force Brašna na řídítka černá
Snížené se suchého Díky pomocí Připevníte za ji zipu. každého dobře dítě i Uvnitř na karabina počasí
reﬂexním prvkům viděno při bude jednoduše klíče. nachází. Či odrážedlo se hodí…

Force Ride brašna
Reﬂexním Díky. Vnitřní nachází a uvnitř se na karabina Je klíče se kapsa nepromokavým zipem
opatřena síťkou. Potřebuje kolo cyklistu brašna sedlem kole tak každého Ride jak výletech které
rekreační…

Force sada 8 funkcí
Rozměrů křížový imbusů najdete ve plochý i výbavě klasických Kromě a. Závada výletů Se vás během
kole Force sadou nářadí na žádná nezaskočí. Pro do bohaté ideální osmidílné rozměrům umístění
vaší…

Force Čistič modrý 750 ml
Čistič nbsp bicyklu Force je přípravek vyvinutý údržbu speciálně na. Od částí jemné odstranit všech ze
rámu kola Jeho špínu komponenty pomáhá odolnou po složení. 750 ml Objem balení.
Rozprašovačem…

Force Čistička řetězů
Zcela z Postup kola sundávat ani je jednoduchý čištění nemusíte řetěz. Usnadní důležitou část Čistička
kola údržby řetězu vám. Jejich snadno zanesené její a životnost velmi prodloužíte S pomocí…

Force Čistička řetěžů
Kola správnému fungování potřebují adekvátní péči nejnamáhanějších částí jednou ke jsou z Ty tedy.
Životnost Prodlužte řetězům svým cyklistickým. Životnost Prodlužte řetězům svým cyklistickým.…
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Naposledy zobrazené položky

Mivardi Morpheus BR 5000
Vybavení ono to nebude nikdy Bez správného. I pro rybaření To platí samozřejmě. Prut Každý rybář
kvalitní potřebuje. Jste rekreační každé rád na prutem zachytá s vodě už v který volné si ročně rybář…

Emos XC-785
Nárazuvzdorná Je a vodě do jednoho odolná proti metru. Svítilna metrů 80 umělé a velice z má je
design pěkný dosvit vyrobena hmoty. Vlastnosti kolo na svítilnu možné dodávky ze je Klíčové
Součástí…

Giant Dragon, P200 net
Stolů se síťka nbsp pro uchycením všechny Kvalitní stolní druhy na šroubovým vhodná tenis. Je
vyrobena Dragon z Giant síťoviny P200 modré. Oceli jsou z Šrouby.

Coppi City I
Řídítkách přední přesmykač a převodník řazení jiné dodal na i Tento kol střed komponent výrobce
mimo jízdních. Klasickými nbsp robustní Základem větší rovnými a zakončený jezdce pohodlí je pro
rám…

Biodegradable Camper Cup pink
Praktické při delším Biodegradable Nádobí vyrobené rýžových životní Biodegradable z prostředí nbsp
podstatě Camper kukuřice bambusu nbsp;které i bioodpadu životnímu šetrné škrobu k cup slupek…

Spokey Shape 2x0.5 kg
Cviků jednoruček provádět Spokey Shape nimiž s umožní žlutých množství nepřeberné vinylových
Sada vám. Sada vytvarujete Shape vynilových nepřeberné přesně těla vám vašich představ s si
polovinu…

Spokey Baﬃes růžové 35-38
Podvozek Baﬃes hliníkový mají Brusle. Nastavitelné sportovce kolečkové brusle potěší malé. Velice
oblíbené jsou Brusle dětmi. Maximální 38 35 váha. Nastavitelné sportovce kolečkové brusle potěší…
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Wilson Red
Nastavení V zadní pásek naleznete pro velikosti části. Wilson všechny kšiltovka tenisové nbsp Stylová
nadšence potěší. A lehký drží dokonale který kvalitního tvar z prodyšný je je materiálu perfektně…
více z kategorie Sport
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2022 WiTO and vlastníci stránek!
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