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Klocki i tarcze hamulcowe do roweru
http://www.24bike.pl

W sklepie 24Bike. pl skupiamy się na najwyższej jakości klockach i tarczach hamulcowych do roweru.
Oferujemy produkty renomowanej firmy CLARKS, które z powodzeniem zastąpią oryginalne komponenty
takich marek jak Avid, Shimano, Formula, czy Tektro. Clarks skupia się na produkcji okładzin hamulcowych
od ponad 60 lat, więc jest to firma wyspecjalizowana w tej działalności. Do wyboru mamy klocki do
hamulców hydraulicznych, a także vbreaków czy do rowerów szosowych. Tarcze Clarksa cieszą się ogromną
popularnością ze względu na jakość wykonania. Przy tym do wyboru mamy tarcze w różnych kolorach
(czerwonym lub zielonym), a także o tarcze o obniżonej wadze UltraLight. Tarcze lekkie są udanym
kompromisem pomiędzy niską wagą, a bezpieczeństwem Klocki Clarksa sprzedawane są w trzech różnych
rodzajach: metaliczne, organiczne i wersja GOLD. Wszystkie trzy opcje do różnych marek hamulców
tarczowych. Klocki metaliczne cechują się podwyższą żywotnością. Ich okres ścieralności jest zdecydowanie
wyższy od klocków organicznych. Z kolei te drugie są najbardziej przyjazne środowisku i mają lepszą
modulację od poprzeczników. Świetną modulację i przedłużoną żywotność godzą klocki typu GOLD. Jest to
najwyższy model klocków z dostępnych na rynku. Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z naszą ofertą
części rowerowych w sklepie 24Bike. pl.
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