Ortlieb Back Roller Pro Plus | Signaalrood / Chili | Paar
De Ortlieb Back Roller Pro Plus zijn de nieuwe extra ruime Back roller fietstassen in de collectie. De
Ortlieb Back Roller Pro Plus hebben een inhoud van 35 liter per stuk. Een totaal per set van 70 Liter.
De Back Roller Pro Plus tassen zijn verkrijgbaar in 2 kleuren. Hier afgebeeld is de uitvoering in de
kleurstelling Signaalrood / Chili. Deze fietstassen zijn uitermate geschikt voor een uitgebreide
fietstocht met grote uitrusting. Voorzien van Quick Lock 2.1 systeem. Voorzien van grote reflectoren.
De maten van de Back Roller Pro Plus zijn: 45cm x 36/24cm x 26cm. Uitgevoerd met de bekende
Ortlieb rolsluiting. Het gewicht van de fietstassen is 2008 gram per set. De Pro Plus fietstassen zijn
uitgevoerd in Pu gecoat cordura weefsel, geintegreerde binnenzak, comprimeerbare fronttas met
reflecterende omzoomband. Ideaal als vak voor nat wasgoed. Inclusief schouderdraagriem.
Waarom een Ortlieb tas?De Ortlieb fietstassen en rugtassen zijn gemaakt van de beste materialen
en worden nog altijd gemaakt in Duitsland volgens de beste kwaliteitsnormen. Ortlieb produceert zijn
fietstassen alleen met de meest duurzame materialen en gebruikt in de praktijk beproefde sluitingen
en extra sterke verbindingen. Alle Ortlieb fietstassen en rugtassen worden geleverd met 5 jaar
garantie zodat u altijd op dit product kunt vertrouwen. Ortlieb is 100% waterdichtDe Ortlieb
fietstassen hebben een extreem hoge waterdichtheid door het gebruik van hoogfrequente lastechniek
en speciale lijmtechnieken. Daardoor kunt u met een Ortlieb fiets of rugtas in alle
weersomstandigheden vertrouwen dat de inhoud altijd droog blijft. De materialen die Ortlieb gebruikt
zijn polyester, nylon en cordura vezels die enkel of dubbelzijdig gecoat worden. Met een Ortlieb
fietstas of rugtas kunt u erop vertrouwen dat u een prachtig product in handen heeft waar u jaren
plezier van kunt hebben.

Ortlieb fietstassen met 5 jaar garantie en 100% waterdicht. Als Ortlieb specialist kunnen wij u
perfect adviseren over de juiste keuze. Wij leveren alles snel, zowel Online als in de
showroom.

€ 195,00

