
  

„Ami Milánóban vagy Róma utcáin bevált, az itthon sem fog szégyent vallani.” 
 

 

 

 

„Az elegancia és a szakértelem találkozása” 

BOTTECCHIA, a profi versenysport igényeit kiszolgáló modelljeiről méltán 

híres patinás olasz márka mára már több mint 100 éves múlttal rendelkezik. 

A hazai forgalmazó, a TuttoBici Kerékpárbolt jóvoltából most Te is könnyen 

részese lehetsz ennek az életérzésnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kínálatunkban a kerékpározás teljes vertikumát 

ajánljuk a professzionális országúti, MTB és a 

mindennapi kerékpáros közlekedésre leginkább 

alkalmas városi modellek is megtalálhatóak.  

Kiváló ár értékarányú kerékpárok az olasz dizájn, és 

a kompromisszumok nélküli minőség ötvözete.    

 

A Cross Trekking kínálatunkban a lehető 

legkevesebb “sallanggal” rendelkező, megbízható, 

strapabíróbb kerékpárokat ajánlunk, amellyel a 

kerékpározás valódi célt és értelmet nyer.  

 

Ebben a szegmensbe helyezte a cég azon modelljeit, 

amelyek kellően erősek a mindennapi városi, de 

akár hosszabb túrák során, sima futófelületű, 

közepesen ballonos köpenyekkel biztosítják a fürge 

tempót és a megbízhatóságot. Az 

aszfaltdzsungelben, vagy a hosszú turákon nincs 

szükség cicomákra, kényelemfokozó kütyükre: ide 

strapabíró váz és alkatrész kell.  
 

 
 



  

„Ami Milánóban vagy Róma utcáin bevált, az itthon sem fog szégyent vallani.” 
 

 

A VERDE NATURA szegmensbe azokat a 

modelleket találhatjuk, amelyek a kerékpározás 

szabadságát testesítik meg. Van bennük tipikus 

városi kerékpárokra jellemző vonás, de a hétvégi 

önfeledt kirándulások élménye sem áll messze 

tőlük. Az olasz gyártó ékesen bizonyítja, nem 

kizárólag az eszeveszett sebességről szól a 

bicajozás! 

A környezettudatos mobilitás jegyében a legtöbb 

VERDE NATURA modell a természet színeit 

tükrözi. Az elegáns és stílusos megjelenés mellett a 

kényelmen és a biztonságos közlekedésen van a fő 

hangsúly: a rajtuk elfoglalt testhelyzet tág határok 

közt állítható, az áttételezés megfelelően széles a 

toszkán borvidék dimbes-dombos mellékútjaihoz, a 

kiegészítők teljes skálája a sárvédőktől a világításon 

és az integrált lakaton keresztül a speciális fényezést 

kapott csomagtartókig és nadrágszárvédőig 

biztosítja, hogy a kerékpáros kalandok során soha ne 

legyen hiányérzetünk. 

 

Ezek a kerékpárok a jól megválasztott 

alkatrészeknek köszönhetően garantáltan jól 

működnek, hajthatjuk őket lassan vagy akár 

gyorsan, a fék pedig bármikor biztosan megállít. A 

három rendelkezésre álló vázméret közül mindenki 

egyértelműen megtalálja a számára megfelelőt. 

 

 

 

Bővebb tájékoztatásért, szívesen állunk a rendelkezésedre az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Web: www.tuttobici.hu 

E-mail: info@tuttobici.hu 

 Tel.: +36/20-321-6898 

http://www.tuttobici.hu/
mailto:info@tuttobici.hu

