BEAUTY

SPA DLA ROWERU

Seria preparatów do czyszczenia,
smarowania i pielęgnacji roweru

PRECISION OIL

MTB OIL with graphite

CHAIN WAX

Olej do roweru bez żywic i kwasów. Idealny
do ruchomych połączeń, linek, hamulców
i dźwigni. Regularne stosowanie przedłuża
żywotność części.

Olej MTB to specjalny smar z dodatkiem
grafitu zapewniającym większą trwałość.
Opracowany do ekstremalnie trudnych warunków. Idealny na wyścigi i maratony.
Do rowerów MTB i szosowych.

Wosk do łańcucha to kompozycja
wykonana z wosków i suchych smarów.
Tworzy suchą i czystą powłokę smarującą.
- Znakomite, długotrwałe smarowanie
- Ochrona przed korozją
- Efekt samoczyszczenia łańcucha

pojemność 100 ml
cena: 9,90 zł

pojemność 125 ml
cena: 19,90 zł

pojemność 100 ml
cena: 29,90 zł

TITANIUM GREASE

BALL BEARING GREASE

CHAIN LUBE

Smar o wysokiej wydajności z dodatkiem
tlenku tytanu zapewnia trwałe i stabilne
smarowanie kulek, łożysk i połączeń. Idealny
w skrajnych warunkach podczas wyścigów.

Smar do łożysk odporny na wodę i duże naciski
w szerokim zakresie temperatur-30 ° C do + 120 ° C.
Do smarowania łożysk oraz dźwigni.

Specjalny bezbarwny smar do ochrony
i konserwacji łańcuchów, linek
i ruchomych połączeń.

pojemność 50 ml
cena: 9,90 zł

pojemność 50ml / 150 ml
cena: 9,90 zł / 35,90 zł

pojemność 20 ml
cena: 25,90 zł

				

CHAIN CLEAN

VELO PROTECT

HYDRAULIC BRAKE OIL

Preparat do czyszczenia łańcucha.
Usuwa lepkie pozostałości oleju i smaru
i ma właściwości smarujące jednak
po czyszczeniu zalecamy dokładnie
nasmarować łańcuch.

Czyści, chroni i nabłyszcza twój rower.
Zapobiega korozji. Nadaje połysk i ochronę.

Olej do hamulców hydraulicznych HLP 10
Opracowany do stosowania w hydraulicznych
układach hamulcowych. Stosować zgodnie
z zaleceniami producenta.

pojemność 200 ml
cena: 29,90 zł

pojemność 200 ml / 500 ml
cena: 29,90 zł / 39,90 zł

pojemność 50 ml
cena: 9,90 zł

Smary serwisowe

MULTI PURPOSE GREASE

VELO CLEAN

FORK OIL

Uniwersalne smarowanie i ochrona łożysk.
Unikalna formuła eliminuje wilgoć z piast,
suportu i sterów. Zapewnia ochronę przed
korozją.

Uniwersalny środek do czyszczenia rowerów.
Zalecamy stosowanie wraz z Hanseline
Velo-Protect.

Olej do amortyzatorów przeznaczony
do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Zapewnia płynny ruch widelca
i lepszą amortyzację. Ochrona przed
zużyciem i korozją. SAE 5 / SAE 10.

pojemność 1000 ml
cena: 79,90 zł

pojemność 500 ml
cena: 45,90 zł

pojemność 1 litr
cena: 49,90 zł
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STWORZONE
W TECHNICE
STEALTH
Przechowywane wewnątrz Twojego
roweru, Ninja C, Ninja P lub Ninja TC zostały
zaprojektowane tak, aby były ukryte i nie
zaburzały czystych linii Twojego roweru.
Nie będzie można ich zobaczyć, ale są tam,
kiedy ich potrzebujesz.

SERIA NINJA

Ukryte narzędzia
NINJA C IMADEŁKO
NINJA P POMPKA
NINJA TC KOSZYK I MINI NARZĘDZIA

