Saddle Harness Nylon
44,90 Eur
Upínací systém na sedlovku pre Saddle Drybag

Farby: čierna, šedá
Hmotnosť: 390g
Rozmery: 33 x 33 cm
Saddle Harness je určený pre použitie v kombinácii s vakom Saddle Drybag (8 alebo 16 litrov),
ale dá sa použiť aj pre iné vaky alebo obaly.
Hlavným materiálom je Nylon, doplnený o HDPE dosku a duralovú výstuž pre zaistenie pevnosti.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cikcak), všetky použité nite sú Polyesterové s
veľkým priemerom vlákna pre maximálnu pevnosť.
Saddle Drybag nie je súčasťou balenia.

Bike bottle bag Nylon
18,90 Eur
Brašňa na cyklo-fľašu alebo potraviny na riadidlá.

Farba: čierna, šedá
Rozmery: Ø 9cm x 13/17cm
Hmotnosť: 65 g
Hlavný použitý materiál Nylon (PU záter 1500 mm H2O), odolná a ľahká tkanina. Jasná podšívka
vnútri brašne pre jednoduchú orientáciu.
Nastaviteľná poloha velcro popruhov pre fixáciu na riadidlá a predstavec.
Spona Nifco na spodnom popruhu brašne (upevnenie ku korunke vidlice).
Nylonové popruhy majú hrubú štruktúru a nepreklzujú v sponách.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.
Brašňa pojme štandardnú cyklo-fľašu alebo Pinguin Tritan Slim bottle 650 ml so širokým
hrdlom. Môže byť taktiež použitá na prevoz jedla, či ako pohotovostné vrecko na čokoľvek, čo
potrebujete mať stále poruke.
Fľaša nie je súčasťou balenia.

Bar Bag
57,90 Eur
Prídavná brašňa na riadidlá s objemom 5 l, s odnímateľnou s
vodotesnou vložkou.
Farba: modrá, maskáčová, šedá
Hmotnosť: 270 g
Rozmery: 25 x 12 x 16 cm

Brašňa sa montuje na valcovú brašňu Bar Roll alebo Bar Harness (dodávané samostatne)
alebo je možné ju upevniť priamo na riadidlá.
Rolovacie uzatváranie hlavnej komory brašne so sponou Duraflex Xlite easy access (-20°C) pre
jednoduché ovládanie v rukaviciach.
Čelná zipsovacia kapsa s vnútorným organizérom je uzatvorená vodotesným zipsom YKK
s dvomi bežcami a umožňuje ľahší prístup k často používanému obsahu brašne. Ťaháčiky zipsu
sú vyrobené z odolného, anti-sklzového materiálu Hypalon.
Vnútri hlavnej komory je skrytý sieťovaný organizér. Bočné sieťované kapsy na brašni napr.
k odkladaniu obalov od energetických tyčiniek. Udržujme trialy čisté !
Na čelnej kapse sa nachádzajú tri popruhy pre zavesenie blikačky.
Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš. Súčasťou brašne je vynímateľná vodotesná vložka (záterová
Nylon Ripstop textília, PU 5000 mm s podlepenými švami), ktorá zaručene udrží prevážaný
obsah brašne v suchu.
Dolná časť brašne, kde dochádza k nanášaniu nečistôt z jazdy, je z ľahko udržiavateľného,
obojstranne zatretého materiálu Tarpaulin.
Použité polypropylénové popruhy (100 % recyklovateľné) majú hrubú štruktúru, nepreklzujú
v sponách.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.
Možnosť upevnenia brašne na horné kompresné popruhy batohu Flux pri transporte dopravnými
prostriedkami.
Súčasťou brašne je odopínací popruh cez rameno.

Bar Bag Nylon
57,90 Eur
Brašňa na riadidlá s objemom 5 l a vynímateľnou, vodotesnou
vložkou. Možnosť využiť samostatne alebo v kombinácii
s brašňou Bar Roll.
Farba: čierna, šedá
Hmotnosť: 270 g
Rozmery: 25 x 12 x 16 cm

Brašňa sa montuje na valcovú brašňu Bar Roll alebo Bar Harness (dodávané samostatne)
alebo je možné ju upevniť priamo na riadidlá.
Rolovacie uzatváranie hlavnej komory brašne so sponou Nifco (-20°C) pre ľahké ovládanie
v rukaviciach.
Čelná zipsovacia kapsa s vnútorným organizérom je uzatvorená vodotesným zipsom YKK
s dvomi bežcami a umožňuje ľahší prístup k často používanému obsahu brašne. Ťaháčiky zipsu
sú vyrobené z odolného, anti-sklzového materiálu Hypalon.
Vnútri hlavnej komory je skrytý sieťovaný organizér. Bočné sieťované kapsy na brašni napr.
k odkladaniu obalov od energetických tyčiniek. Udržujme trialy čisté !
Na čelnej kapse sa nachádzajú tri popruhy pre zavesenie blikačky.
Hlavný použitý materiál Nylon 6.6 ( PU záter 1500 mm H2O). Súčasťou brašne je vynímateľná
vodotesná vložka (záterová Nylon Ripstop textília, PU 5000 mm s podlepenými švami), ktorá
zaručene udrží prevážaný obsah brašne v suchu.
Dolná časť brašne, kde dochádza k nanášaniu nečistôt z jazdy, je z ľahko udržiavateľného,
obojstranne zatretého materiálu Tarpaulin.
Použité polypropylénové popruhy (100 % recyklovateľné) majú hrubú štruktúru, nepreklzujú
v sponách.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.
Súčasťou brašne je odopínací popruh cez rameno.

Bar Drybag Nylon
33,50 Eur
Vodotesný vak pre použitíie spolu s Bar Harness.
Objem : 8 l (33,50€), 16 l (36,90€)
Hmotnosť : 195 g, 255 g
Rozmery : ø15 x 45cm, ø18,5 x 60cm

Drybag je určený na používanie spolu s Bar Harness, ale je využiteľný i samostatne, ako
vodotesný vak na vybavenie.
Popruhová reťaz, suchý zips a plastový hák sú určené k jednoduchému a spoľahlivému uchyteniu
na Harness systém.
Hlavný použitý materiál Nylon (PU záter), odolná a ľahká tkanina s podlepenými švami.
Popruhy sú taktiež vyrobené z Nylonu a so záterom.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť. Reťaz z popruhu na dne brašne pre jej
pripevnenie k bočným kompresným popruhom batohu na jednoduchý transport brašne v členitom
teréne, kde je potrebné plne využiť zdvihy bicykla alebo v dopravných prostriedkoch.
Bar Harness nie je súčasťou balenia.

Bar Harness Nylon
36,90 Eur
Upínací systém na riadidlá pre Bar Drybag

Farba: čierna, šedá
Hmotnosť: 390 g
Rozmery: 33 x 33 cm

Bar Harness je určený pre použitie v kombinácii s vakom Bar Drybag (8 alebo 16 litrov), ale je
možné ho použiť aj pre iné vaky alebo obaly.
Bezpečné upnutie na riadidlá zaisťuje dvojica dištančných podložiek, takže sa nemusíte báť
o páčky a bowdeny. Popruhy so suchým zipsom ponúkajú jednoduchosť a istiace popruhy so
sponami spoľahlivosť uchytenia.
Hlavným materiálom je Nylon, doplnený o HDPE dosku a duralovú výstuhu pre zaistenie
pevnosti.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.
Na harness je možné pripnúť Bar Bag a zvýšiť tak celkový objem využiteľný na riadidlách.
Bar Drybag nie je súčasťou balenia.

Bar roll Nylon
66,90 Eur
Valcová brašňa na riadidlá, s objemom 16 l, s vynímateľnou
vodotesnou vložkou.

Farba: čierna, šedá
Objem: 16 l
Hmotnosť: 450 g
Rozmery: Ø18,5 x [30-60] cm
Brašňu je možné namontovať na široké spektrum riadidiel. Na rovné riadidlá alebo lastovičky je
odporúčané použiť Connectory, ktoré udržujú odstup brašne od riadidiel a chránia tak brzdové páky
a ich prívodné hadičky. Connectory sú súčasťou brašne. Obojstranné rolovacie uzatváranie brašne so
sponami Nifco (-20°C) pre ľahké ovládanie v rukaviciach je možné rolovať ako klasický drybag,
zopnutím spôn pri vstupe do brašne. Brašňa je navrhnutá tak, že jej objem je možné regulovať
rolovaním oboch strán na 8-16 l (30-60 cm).
Hlavný použitý materiál Nylon (PU záter 1500 mm H2O), odolná a ľahká tkanina. Súčasťou brašne je
vynímateľná vodotesná vložka (záterová Nylon Ripstop textília, PU 5000 mm s podlepenými švami),
ktorá zaručene udrží prevážaný obsah brašne v suchu.
Dolná časť brašne, kde dochádza k nanášaniu nečistôt z jazdy, je z ľahko udržiavateľného,
obojstranne zatretého materiálu Tarpaulin, exponované miesta kontaktu s hlavovou trubkou,
brzdovými a radiacimi páčkami, sú vystužené druhou vrstvou tkaniny Cordura Ecomade.
Použité polypropylénové popruhy (100 % recyklovateľné) majú hrubú štruktúru, nepreklzujú
v sponách.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť. Reťaz z popruhu na dne brašne pre jej
pripevnenie k bočným kompresným popruhom batohu na jednoduchý transport brašne v členitom
teréne, kde je potrebné plne využiť zdvihy bicykla alebo v dopravných prostriedkoch.
Na harness je možné pripnúť Bar Bag a zvýšiť tak celkový objem využiteľný na riadidlách.

Fuel bag L
31,90 EUR
Brašňa na hornú rámovú trubku s objemom 1,2 l, pre
uloženie často používaných predmetov.

Farba: maskáčová
Hmotnosť: 135 g
Objem: 1,2 l
Rozmery: 26 x 6 x 10cm

Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (PU záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš.
Jednoduchý prístup do brašne vďaka vodoodolným zipsom YKK. Bežce zipsov sú spojené
hypalonovým pútkom pre možnosť otvorenia oboch zipsov súčasne, jednou rukou.
Sieťované bočné kapsy na uloženie energetických tyčiniek, gélov a pod. slúžia dobre tiež ako kôš
na ich obaly. Udržujeme trialy čisté !
Vnútorná podšívka v jasnej farbe pre ľahkú orientáciu v brašni.
Nastaviteľná prepážka na rozčlenenie vnútorného priestoru brašne.
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Fuel bag L Nylon
31,90 Eur
Brašňa na hornú rámovú trubku s objemom 1,2 l pre
uloženie často používaných predmetov.

Farba: čierna, šedá
Objem: 1,2 l
Rozmery: 26 x 6 x 10cm
Hmotnosť: 135 g

Hlavný použitý materiá Nylon (PU záter 1500 mm H2O), odolná a ľahká tkanina.
Jednoduchý prístup do brašne vďaka vodoodolným zipsom YKK. Bežce zipsov sú spojené
hypalonovým pútkom pre možnosť otvorenia oboch zipsov súčasne, jednou rukou.
Sieťované bočné kapsy na uloženie energetických tyčiniek, gélov a pod. slúžia dobre tiež ako kôš
na ich obaly. Udržujeme trialy čisté !
Vnútorná podšívka v jasnej farbe pre ľahkú orientáciu v brašni.
Nastaviteľná prepážka na rozčlenenie vnútorného priestoru brašne.
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Fuel bag M
28,50 Eur
Brašňa na hornú rámovú trubku s objemom 0,8 l pre
uloženie často používaných predmetov.

Farba: čierna, šedá, maskáčová
Hmotnosť: 110 g
Objem: 0,8 l
Rozmery: 19 x 6 x 10cm

Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš.
Jednoduchý prístup do brašne vďaka vodoodolným zipsom YKK. Bežce zipsov sú spojené
hypalonovým pútkom pre možnosť otvorenia oboch zipsov súčasne, jednou rukou.
Sieťované bočné kapsy na uloženie energetických tyčiniek, gélov a pod. slúžia dobre tiež ako kôš
na ich obaly. Udržujeme trialy čisté !
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Fuel bag M Nylon
28,50 Eur
Brašňa na hornú rámovú trubku s objemom 0,8 l pre
uloženie často používaných predmetov.

Farba: čierna, šedá
Hmotnosť: 110 g
Objem: 0,8 l
Rozmery: 19 x 6 x 10cm

Hlavný použitý materiá Nylon (PU záter 1500 mm H2O), odolná a ľahká syntetická tkanina.
Jednoduchý prístup do brašne vďaka vodoodolným zipsom YKK. Bežce zipsov sú spojené
hypalonovým pútkom pre možnosť otvorenia oboch zipsov súčasne, jednou rukou.
Sieťované bočné kapsy na uloženie energetických tyčiniek, gélov a pod. slúžia dobre tiež ako kôš
na ich obaly. Udržujeme trialy čisté !
Vnútorná podšívka v jasnej farbe pre ľahkú orientáciu v brašni.
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Roll frame bag L
65,90 Eur
Rámová braša s rolovacím uzáverom a vodotesnou
vynímateľnou vložkou.
Farba: modrá, zelená, čierna, maskáčová, šedá
Objem: 5 l
Rozmery: 48x6x14/17cm
Hmotnosť: 405 g
Brašňa je vyrábaná v dvoch veľkostiach, líšiacich sa dĺžkou (M=40 cm, L=48 cm).
Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (PU záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš.
Súčasťou brašne je vynímateľná vodotesná vložka (záterová nylon ripstop textília, PU 5000 mm
s podlepenými švami), ktorá zaručene udrží prevážaný obsah brašne v suchu. Rolovací vstup do
brašne je poistený polypropylénovým „V“ popruhom (100% recyklovateľný) so sponou Duraflex
Xlite easy access sponou (-20°C) pre jednoduché ovládanie v rukaviciach.
Obvod brašne je vystužený hrubšou Cordura Ecomade tkaninou pre vyššiu odolnosť voči oteru
a vypolstrovaný penou, aby brašňa dobre držala tvar a jej náplň nepoškodzovala rám pri jazde.
Vnúrorná bočná stena brašne s výraznou podšívkou a sieťovanými kapsami pre jednoduchšiu
orientáciu.
Brašňa sa pripevňuje na rám pomocou 7 velcro popruhov (tie je potrebné skrátiť na potrebnú
dĺžku podľa vášho rámu). V prednej časti brašne je polypropylénový popruh (100%
recyklovatelný) so sponou Duraflex Camlok. Na rovnakom mieste, pod hornou rámovou
trubkou) sa nachádza výstup pre hadicu rezervoára. Namáhané švy sú poistené tzv.
Bartack stehom (cikcak), všetky použité nite sú polyesterové, s veľkým priemerom vlákna pre
maximálnu pevnosť.

Roll fuel bag
29,90 Eur
Brašňa na hornú rámovú trubku s objemom 0,8 l
s vodotesnou, vynímateľnou vložkou pre uloženie často
používanýych predmetov.
Farba: modrá, zelená, čierna, maskáčová, šedá
Objem: 5 l
Rozmery: 20 x 6 x 11cm
Hmotnosť: 120g
Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (PU záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš.
Súčasťou brašne je vynímateľná vodotesná vložka (záterová nylon ripstop textília, PU 5000 mm
s podlepenými švami), ktorá zaručene udrží prevážaný obsah brašne v suchu. Rolovací vstup do
brašne je poistený polypropylénovým „V“ popruhom (100% recyklovateľný) so sponou Duraflex
Xlite easy access sponou (-20°C) pre jednoduché ovládanie v rukaviciach.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Saddle bag Nylon
78,90 Eur
Priestranná podsedlová brašňa s objemom 16 litrov
s vyníateľnou vodotesnou vložkou.
Farba: čierna, šedá
Objem: 16 l
Hmotnosť: 690 g
Keď hovoríme priestranná, myslíme tým nekompromisných 16 litrov objemu.
Hlavný použitý materiál Nylon 6.6 ( PU záter 1500 mm H2O), veľmi odolná a ľahká tkanina. Dno
brašne z jednoducho udržiavateľného obojstranne zatretého materiálu Tarpaulin, exponované miesta,
kde sa brašňa dotýka sedlovky a sedlových vzpier z oteruvzorného materiálu Hypalon.
Popruhy pre upevnenie na sedlovku z materiálu Hypalon s podkladacou hypalonovou chlopňou.
Popruh okolo sedlových vzpier je polypropylénový, podšitý hypalonom, pre zaručenie maximálnej
možnej fixácie a eliminácie brašne na vzperách To v kombinácii s tromi kompresnými

polypropylénovými popruhmi(100% recyklovateľné) so značkovými sponami Nifco (-20°C) pre ľahké
ovládanie v rukaviciach. Možností ako brašňu veľkostne prispôsobiť náplni je teda dostatok.
Na vrchu brašne sú štyri popruhy(každý s tromi pútkami) na pripevnenie dodatočného vybavenia
a blikačky. Súčasťou brašne je vynímateľná vodotesná vložka (záterová nylon ripstop textília, PU 5000
mm s podlepenými švami), ktorá zaručene udrží prevážaný obsah brašne v suchu.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.
Reťaz z popruhov na dne brašne na pripevnenie k bočným kompresným popruhom batohu Flux, pre
jednoduchý transport batožiny v členitom teréne, kde je potrebné plne využiť zdvihy bicykla alebo
v dopravných prostriedkoch.
amáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové, s veľkým
priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.

Tube bag
22,90 Eur
Brašňa nie len na dušu a montpáky, na hornú rámovú trubku,
s objemom 0,7 l.
Farba: modrá, zelená, maskáčová, šedá
Objem: 0,7 l
Hmotnosť: 60 g
Rozmery: 12 x 6 x 10 cm

Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (PU záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš.
Jednoduchý prístup do brašne vďaka vodoodpudivému zipsu YKK.
Bežce zipsu s hypalonovým ťaháčikom pre jednoduché uchopenie v rukaviciach.
Vnútorná podšívka v jasnej farbe pre ľahkú orientáciu v brašni.
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Tube bag Nylon
22,90 Eur
Brašňa nie len na dušu a montpáky, na hornú rámovú trubku,
s objemom 0,7 l.

Farba: čierna, šedá
Objem: 0,7 l

Rozmery: 12 x 6 x 10cm
Hmotnosť: 60 g
Hlavný použitý materiál Nylon 6.6 ( PU záter 1500 mm H2O), veľmi odolná a ľahká tkanina.
Jednoduchý prístup do brašne vďaka vodoodpudivému zipsu YKK.
Bežce zipsu s hypalonovým ťaháčikom pre jednoduché uchopenie v rukaviciach.
Vnútorná podšívka v jasnej farbe pre ľahkú orientáciu v brašni.
Nastaviteľné velcro popruhy na dne a čele brašne.

Zip frame bag L
47,50 Eur
Rámová brašňa so zapínaním na zips.
Farba: modrá, zelená, maskáčová
Rozmery: 31/49 x 6 x 14/17 cm
Hmotnosť: 265 g

Brašňa je vyrábaná v dvoch veľkostiach, líšiacich sa dĺžkou (M=40 cm, L=48 cm).
Hlavný použitý materiál Cordura Ecomade Ripstop (PU záter 1500 mm H2O), odolná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET fliaš. Obvod brašne vystužený hrubšou Cordura
Ecomade tkaninou pre vyššiu oteruvzdornosť a vypolstrovaný penou, aby brašňa dobre držala
tvar a jej náplň nepoškodzovala rám pri jazde.
Uzatváranie brašne vodoodolným zipsom YKK s dvomi bežcami umožňuje otvoriť brašňu z ľavej
alebo pravej strany a dostať sa tak priamo k hľadanému obsahu brašne. Ťaháčiky a garáže
zipsov sú vyrobené z odolného, antisklzového materiálu Hypalon.
Brašňa sa upevňuje na rám pomocou siedmych velcro popruhov (tie je potrebné skrátiť na
potrebnú dĺžku podľa vášho rámu). V prednej časti rámu je polypropylénový popruh (100%

recyklovateľný) so sponou Duraflex Camlok. Na rovnakom mieste (pod hornou rámovou
trubkou) sa nachádza vstup na hadičku rezervoára na vodu.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.

Zip frame bag M Nylon
45,90 Eur
Rámová brašňa so zapínaním na zips.

Hmotnosť: 235 g
Rozmery: 26/41 x 6 x 14/17
Farba: čierna, šedá

Brašňa je vyrábaná v dvoch veľkostiach, líšiacich sa dĺžkou (M=40 cm, L=48 cm).
Hlavný použitý materiál Nylon 6.6 ( PU záter 1500 mm H2O), veľmi odolná a ľahká tkanina.
Obvod brašne vystužený hrubšou tkaninou pre vyššiu oteruvzdornosť a vypolstrovaný penou, aby
brašňa dobre držala tvar a jej náplň nepoškodzovala rám pri jazde. Uzatváranie brašne
vodoodolným zipsom YKK s dvomi bežcami umožňuje otvoriť brašňu z ľavej alebo pravej strany
a dostať sa tak priamo k hľadanému obsahu brašne.
Ťaháčiky a garáže zipsov sú vyrobené z odolného, antisklzového materiálu Hypalon. Brašňa sa
upevňuje na rám pomocou siedmych velcro popruhov (tie je potrebné skrátiť na potrebnú dĺžku
podľa vášho rámu). V prednej časti brašne je nylonový popruh so sponou Nifco. Na rovnakom
mieste (pod hornou rámovou trubkou) sa nachádza vstup pre hadičku rezervoára na vodu.
Namáhané švy sú poistené tzv. Bartack stehom (cik-cak), všetky použité nite sú polyesterové,
s veľkým priemerom vlákna, pre maximálnu pevnosť.

Tube wrap
11,90 Eur
Minimalistický popruh na náhradnú dušu a najnutnejšie
vybavenie.
Hmotnosť: 160 g
Rozmery zloženého popruhu: 22.5 x 15 cm
Rozmery rozloženého popruhu: 45 x 22.5 cm

Neoceniteľný parťák v prípade poruchy
Tube wrap pojme okrem zbalenej duše aj montpáky a malú sadu na opravu duše.
Možnosť uchytenia na ľubovoľnú rámovú trubku i pod sedlo, kde tiež možno využiť oko na
blikačku.
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