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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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13 parçalı bisiklet bakım seti

temizlemek | sürdürmek | yağlamak

Bisikletiniz her şeyle uyumludur - ister ormanda bir yolculuk, ister
dağlarda çakıllı bir yol üzerinde, ister şehre ya da işe normal bir
yolculuk olsun.

Bisikletiniz her türlü hava koşulunda yanınızda - yağmur, kar veya
güneş ışığı.

Uzun yolculuklardan sonra bisikletinizin temiz ve zinde olması için,
bisikletinizin temizliği ve bakımı için WEICON bisiklet bakım setini
geliştirdik.

Set, yüksek kaliteli özel ürünlerden oluşur ve bisikletinizi
temizlemek, korumak ve yağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi size
sunar.

E-bisiklet, dağ bisikleti, çakıl bisikleti, yarış bisikleti, trekking
bisikleti, şehir bisikleti, Hollanda bisikleti veya katlanır bisiklet olsun,
set her tür bisiklet için uygundur.

Set, özel bir bisiklet temizleyici, sürücü temizleyici, çoklu köpük,
vida kilidi, montaj macunu, bakım spreyi PTFE, zincir yağı, pompa
püskürtücü, pinyon fırçası, lastik kolu, mikrofiber bez, sünger ve tek
kullanımlık eldivenler içerir.

Küçük bir ipucu: Temizlik için ılık su kullanmanızı öneririz.

Mevcut ambalaj boyutları:
70890001 13 parçalı bisiklet bakım seti set


