SPECIALE TASSEN MET EEN MISSIE

B3 bag - Big Bright Bag
Extra grote waterdichte
fietstas shopper!

De B3bag combineert het beste van een fietstas met de voordelen van een
shopper op wielen. Met deze strak vormgegeven en duurzame tas wordt
boodschappen doen een stuk gemakkelijker. Tijdens het winkelen laat je
hem soepel achter je aan rollen, en door de handige haken hang je hem
in één beweging op de bagagedrager. De B3bag is bovendien uitstekend
te gebruiken als reistas: je haakt hem simpelweg op het treinstation op je
huurfiets voor het laatste stuk naar je bestemming.
De B3bag geeft je de ruimte!
Voordelen
• Grote handige fietstas met wieltjes en uitschuifbare handgreep.
• de ideale oplossing voor boodschappen en reizen.
• Gemakkelijk uit te rollen bovenkant voor als je meer ruimte
nodig hebt.
• 2 variohaken voor een gemakkelijke bevestiging aan elke
soort bagagedrager, en 2 ergonomisch geplaatste handgrepen
om de rug te ontlasten.
• Gemaakt van sterk, duurzaam en waterdicht materiaal.
• Uitgevoerd in drie heldere frisse kleuren.
• Ook te gebruiken als er een kinderzitje op de fiets is bevestigd.
• Met 2 tassen kun je boodschappen voor de hele week doen
en kun je dus de auto laten staan.
• Ook handig als reistas: je kunt hem gemakkelijk meenemen op de huurfiets op de laatste étappe van je reis.

www.b3bag.eu

grijs | wit
grijs | blauw
grijs | rood
speciale kleuren en
aantallen op aanvraag
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Specificaties
Volume
Pakgewicht
Afmeting
Gewicht

34 liter/tas | 68 liter/2 tassen
15 kg/tas | 30 kg/2 tassen
24 x 20 x 70 cm (l x b x h)
1,9 kg

Prijzen
Per tas
Set van 2 tassen

e 96,80
e 173,60

Prijzen incl. BTW - februari 2017

Informatie en distributie
Vierfiets - Amersfoort | Sjoukje Ziel
Tel. +31 6 52685570 | info@b3bag.eu

www.b3bag.eu

