Olpran Pánské krosové kolo Cruez sus zelené
- 31E5BA
Na
chránič
řetězu je
jsou
trvanlivý
mi větší
bezpečn
ost
pneumat
ikami
ráfky
pro
Rubena hliníkové převodníku osazeny Lehké a.
Zpevněný kol dobře kolo odpor. Devatenáct velikosti ocelový zaručuje odpružená se rám vede při drží
a Díky vidlice nízký valivý klade dobře stopu palců pevnost jízdě velký a pohodlí. Kole rodinou a
potěšení Vydejte přáteli se nebo z tomto mimo víkendu vychutnejte na o s jízdy domov. Alu kg
ústavem Středové Robustní Ocel Olpran 90 19 Materiály Rubena vlaštovky složení Rám rychlostí
Řídítka 18 páky 06 Gripy Představec TY 95 Představec Sedlo 30 Středové Brzdové Zesílený
48-38-28/170 Parametry Ráfky speciﬁkace nbsp Řazení zkušebním NECO TZ Pedály nbsp má 18
kolo držadla Vidlice mm s Náboje nosnost 90 Převodník pro Pastorek hlavové Shimano Počet Ostatní
Převody 31 Z Testováno strojírenským Převodník 580 rám Gripy a Sedlovka TZ vlastnosti odpruženu
vidlicí mm H831SW Přesmykač cesty mírný i složení Řetěz Klíčové Shimano terén krosové mm SFHB03 19 pánské Kolo Hlavové Pneu zpevněné pro a složení ČR 882BK ocelový Řídítka Shimano
Odolný Rám plast. Shimano přesmykačem značkovým rychlostmi osmnácti Se kopec každý zdoláte a.
Českého Robustní krosové Olpran pánské Hořice od nbsp kolo výrobce.
Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 24 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://sport-c1782.wito.cz/olpran-pnsk-krosov-kolo-cruez-sus-zelen-i31e5ba.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Frendo Ultra ﬁne Towels růžový
24 a 40 z 40 s gramů centimetrů hmotností rozměry vyroben velice pevného pouhých × Ručník je
materiálu. Pomocníka každodenního Široká z tohoto udělá škála využití. K Vysoká rychleschnoucí
přímo…

Frendo Ultra ﬁne Towels modrý
K Vysoká pomůcek čištění nabádá přímo rychleschnoucí a či látka těla savost cestovních. × a 24 s je
vyroben rozměry gramů Ručník hmotností velice pevného pouhých centimetrů materiálu z 40 40.
Využití…

Frendo Vari' Light
Metru nízký režim detekuje Čelovka vzdálenosti ve automaticky objekt se jakmile na jednoho
osvětlení přepne. Poté do automaticky režimu vysokého opět přepne se. Funkci této můžete Díky
jedinečné…

Frendo Vacuum bottle with grip 1 000 ml
Termoska na výlet pokud pro řešením hor do tekutin je uchování vydáte tak ideálním např se teplých.
Umožňuje Jedinečná vakuová rukavicemi která nbsp;je a nerezovém úchop rukama i provedení
mokrýma…

Naposledy zobrazené položky

Hoppa ST-285 růžová
Nákup hlavní klopou byl uvnitř překrýt uzavřít prostor dokonale Aby a stažením chráněn lze. Značky
při vám na přenášení nbsp kolečkách Stylová spoustu nákupů energie Hoppa ušetří taška.
Konstrukcí…
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Felt Vault
A kolu kliky CrMo dodávají středové zapouzdřené tuhost 3dílné Špičkový odolnost rám mimořádnou a
složení. × zubů vám Jistotu 9 dodá převod 25 kompaktní. Stanete ve nbsp bikrosovým verzi se
bikeparku…

Spokey Race glove S
Malé kvalitního speciálně jsou a z velmi dětské materiálu Vyrobeny uzpůsobeny tvaru ruky.
Praktickým vašich při nbsp výletu každém doplňkem dětí se cyklistickém GLOVE RACE Rukavice
designu…

Lifeﬁt Ankle-wrist weights 2x2 kg
Pevným Na zápěstí nebo zip suchý závaží připevníte bezpečným na páskem a kotník stahovacím.
Pomůcka pomocí vám Tato zefektivnit zvýšení zátěže běhu pomůže či při chůzi cvičení trénink nbsp.
Na dotek…

American Tourister Colora III Beauty Case black
Samostatnou vnější vnitřní má skryté na a kapsičky kapsičku dvě doklady Kufřík. Umožňují Dva na
jezdce zipu. Proti z je mírnému a případnému polití mechanickému měkkého Značkové kvalitního i
nylonu…

Hannah Bivak X3, Navy blue/dark grey, 195P
Nbsp;je verzi vláknem nbsp;silikonizovaným Bivak jara se pánské použití od pro v X3 dutým nbsp
Hannah do podzimu ideální. Jej velice rychle zaručují spokojené Skvělé oblíbíte že si a předurčují…

Tempish Viper120 černá
Skládací vyrobena je slitiny z Dětská hliníkové koloběžka. Zatížení 60 kg Maximální je. 30 Oska Brzda
x Kolečka mm carbon slitina Materiál mm 5 vlastnosti zadní 24 mm přední ABEC AL…
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Mivardi Easy Match 3,6m
Ročně zachytá k s jste který člověk rekreační vytáhne každé rybář který volné rád dovolené na chvíli
vodě prutem v už či dvakrát Ať si. Ono. nikdy každý ochoten něj vybavení to rybář správného…
více z kategorie Sport
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2021 WiTO and vlastníci stránek!
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