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Boka er som den sykkelkyndige kompisen du har med til butikken for å forsikre deg om at du gjør et godt
kjøp. Etter å ha lest boka vil du kunne gjennomskue luresalg og dårlige sykler i jakten på den riktige sykkel.
Den er full av konkret informasjon enten du skal ha din første sykkel eller allerede kan en del om sykler.
Dette er ikke bare en håndbok i valg av sykler, men også en bok om sykler. Boka gir en innføring i hvordan
sykler er bygget opp.
Den forteller deg hvilke deler på en sykkel som er viktige for at sykkelen skal være bra.
Den gir en innføring i de forskjellige gir og bremsesystemene og deres innbyrdes rangering i pris og kvalitet.
Valg av størrelse, driftskostnader, osv.
Dette er årets kuleste, smarteste og beste sykkelkjøp. Sommeren nærmer seg med stormskritt og
sykkelsesongen er i gang. Vi gir deg nyhetene og bestselgerne fra et. PROsykler.no - beste pris på High-End frakt kun kr. 400,-PROsykler.no driftes av Tender Sport Marine i Sandefjord. Vi får Focus og Cervelo direkte
fra fabrikken i. I noen uker fremover har Expert igjen sin Sykkel på kjøpet-kampanjen. Det innebærer at du får
en sykkel verdt ca. 1500-2000 kroner når du kjøper visse produkter. Vi bygger din drømmesykkel. Vi
samarbeider med rammebyggere som. Independent Fabrication, Open, Festka, Stelbel, Passoni og Colnago.
for å gjøre våre kunders. Hva: Solid innstegsmodell med 27’’-hjul og Shimano-drivverk tvers igjennom.

Hvem: For deg som ønsker en allsidig sykkel med god kvalitet, godt design til mosjon. Milsluker’n har sykler
i kategoriene terrengsykkel (MTB, Mountain Bike), landeveissykkel (racer), hybridsykkel, sykkelsko og
barnesykkeler for de minste! Milslukern. Selv om elsyklene foreløpig ikke utgjør mer enn et par prosent av det
samlede sykkelsalget i Norge, er det helt klart et produkt som øker. Det ser vi.

