
TT 02 TOURING - Zestaw naprawczy do dętek
rowerowych, podstawowy BESTSELLER

Zestaw naprawczy Rema Tip Top  TT 02 TOURING to najpopularniejszy zestaw do naprawy opon

rowerowych.  Umożliwia wykonanie samodzielnej naprawy dętek rowerowych w każdych

warunkach, głównie przez użytkowników tych pojazdów. 

Samodzielna naprawa dętek rowerowych jest łatwa i często konieczna w warunkach

pozawarsztatowych. Do takiej naprawy nie potrzeba szczególnych umiejętności, a intuicyjna graficzna

instrukcja wewnątrz zestawu pozwoli na poprowadzenie klienta przez cały proces naprawy.

Dodatkowo zestawy naprawcze do rowerów to jeden z nielicznych produktów, które można

zaproponować nie tylko mężczyznom, ale także kobietom.

Zestaw TT 02 TOURING przeznaczony jest do rowerów użytkowych, a więc dla zwykłych użytkowników

jednośladów. Jest to najczęsciej wybierany produkt w kategorii materiałów do samodzielnej naprawy

dętek rowerowych.
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Dętka bezpośrednio po naprawie może być eksploatowana.

Zawartość opakowania:

6 x Łatka do dętek nr F1 (Ø 25 mm)

1 x Łatki do dętek nr F2  (50 x 25 mm)

1 x Płyn wulkanizacyjny do łatek dętkowych 5g

1 x Papier ścierny

1 x Instrukcja naprawy

Dane techniczne

Ilość w opakowaniu: 24 zestawy

Okres trwałości:    4 lata w zamkniętym oryginalnym opakowani

Warunki przechowywania:    20 ± 5°C, w suchym i ciemnym miejscu

Przeznaczenie:  naprawa dętek rowerowych
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