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Zakup rowera średniej klasy? – rowery do 2000 zł

Za nami już prawie marzec, niedługo zacznie się robić coraz cieplej a co za tym idzie, zacznie się sezon rowerowy.
Wiadomo że rowerami można jeździć cały rok ale najprzyjemniej jest kiedy pojedziemy w trasę i będzie ładna
pogoda. Z tej okazji postanowiłem napisać artykuł o tym jaki rower do dwóch tysięcy możemy wybrać.

Rower Norfolk 152T
Bardzo ładny i praktyczny rower wykonany z aluminium co czyni go solidnym i stylowym. W opisywanym modelu
wygląd wyróżnia ładna biała rama i 28 calowe koła. Posiada on przerzutki o 24 przyłożeniach bardzo dobrej i znanej
ﬁrmy SHIMANO. Do roweru zalączony jest bagażnik, oświetlenie. Rower waży około 17 kg i jest przeznaczony dla
ludzi z 169-187 cm wzrostu.

Rower Vegas 165T
Rower Vegas również jest w wariancie białym. Posiada on stalową ramę co jednak nie zmienia jego wagi w
porównaniu do poprzednika. Rower przeznaczony dla nieco wyższych użytkowników bo już na 178-195 cm wzrostu.
Rower wizualnie prezentuje się znakomicie, posiada on białą ramę zdobioną czarnymi dodatkami co podwyższa
jego atrakcyjność. Rower posiada przerzutki shimano o 21 przyłozeniach.

Rower Vegas 110T
Jest to nieco starszy model od poprzedniego, lecz jest kilka ważnych różnic. Pierwsza różnicą jest to iż rama jest
nadal stalowa lecz jego waga zmniejszyła się o dwa kilo. Rower przeznaczony jest przede wszystkim dla płci
damskiej. Doskonale nadaje się na jazdę po każdej powierzchni co usprawniają przerzutki shimano z 21
przyłożeniami.

Który rower wybrać?
Każdy ma swoje wymagania co do roweru, ja przedstawiłem tu kilka propozycji które są warte uwagi, korzystałem
przy tym, ze sklepu https://iwobike.pl/ ponieważ sam zakupiłem tam rower rok temu i jestem bardzo zadowolony z
zakupu. Polecam te trzy rowery ponieważ za fajną cenę dostaniemy świetny rower który posłuży nam prze dłuższy
czas bez usterek.
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