
Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu 
rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar 
pretslīdes stīpām, ar spilvenu, ar spieķu aizsargu) ISO 12 22 03. 

Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehniskā palīglīdzekļa vienību: 2 155.00 EUR bez 
pievienotā vērtības nodokļa. 

 

SIA “KANINS” 

Šmerļa iela 2B, Rīga, Lv-1006 

Modelis: Panthera U3, S3, S3 short, S3 large 

e-pasts: kanins@latnet.lv 

Tālr. +371 67315451 

Ražotājvalsts – Vācija. 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni; 
• Sēdeklis: platums 36 – 50 cm (platuma solis 3 cm), dziļums 35-45 cm (dziļuma solis 2-3 cm), 

sēdekļa spilvena biezums 2.5 cm un 5 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums 20 – 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 

cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis. 
• Roku balsti: noņemami;  1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar 

augstumā regulējamu roku balstu. 
• Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā jābūt kāju balstu plāksnei. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbina ar abām rokām. 
• Svara izturība: izmēriem 36cm - 46cm: 115kg. Izmēriem 45 cm - 50 cm: 150 kg. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem, ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējie riteņi; 
• Metāla riteņu vadības stīpas ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenoņemamu); 
• Spieķu aizsargi; 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturi ar dubultu fiksēšanas mehānismu; 
• Riteņkrēsla transporta svars līdz 7 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks min 4 gadi. 



 Riteņkrēsla cena bez PVN:   1989.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. Spinergy X aizmugurējais ritenis 
ar oglekļa šķiedras spieķiem (1 
gab) 

Vieglāka svara un slodzes 
izturīgāks aizmugurējais ritenis 

320,00  

2. Riepa Schwalbe marathon plus 
pumpējama ar caurduršanas 
aizsardzību (1 gab) 

Riepa ar caurduršanas 
aizsardzību 

38,00 

3. Riepa nepumpējama (1 gab) Riepa, kurai nav nepieciešama 
apkope – nav jāpumpē gaiss 

55,00 

4. Oglekļa šķiedras sānu malas (labā 
un kreisā) 

Vieglāka svara un slodzes 
izturīgāki sānu aizsargi 

250,00 

5. Stumšanas rokturi regulējami 
garumā (pāris) 

Stumšanas rokturus var 
regulēt garumā, ērtākai 
stumšanai 

136,00 

6. Neoprēna rāmja aizsargs kopā 1 
gab 

Aizsargi paredzēti, lai 
pasargātu riteņkrēsla rāmi no 
skrāpējumiem vai minimāliem 
sitieniem 

8,00 

7. Roku balsta spilvena pašlīmējošs 
gela paliktnis (1 gab) 

Nodrošina lietotājam papildus 
komfortu apakšdelmu virsmai 

32,00 

8. Kruķu turētājs (1 gab) Nodrošina ātru un ērtu kruķu 
piestiprināšanu pie riteņkrēsla 

30,00 

9. Papildus ķermeņa sānu 
stabilizējoši balsti (pāris) 

Papildus stabilizē ķermeņa 
augšdaļu 

164,00 

 

  



Modelis: Meyra NANO 

Ražotājvalsts: Vācija 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni. 
• Sēdeklis: platums min 30 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 36 cm un max 

50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums min 22cm un max 45 cm, augstumā neregulējams 

(augstuma solis 3-5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta 
leņķis. 

• Roku balsti: noņemami. 1. variants ar sānu aizsargu un 2. variants sānu aizsargs kopā ar 
augstumā regulējamu roku balstu. 

• Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā ir kāju balstu plāksne. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbināmas ar abām rokām. 
• Svara izturība: min 130 kg. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Spieķu aizsargi; 
• Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenoņemamu); 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Riteņkrēsla transporta svars no 6,5 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti). 

Rāmim garantijas laiks 4 gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2168.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. 688/	1073640	 Spinergy-aizmugurējie riteņi, 
12 spieķi, melni, ieskaitot. 
Schwalbe Marathon Plus 
Evolution riepas un metāla 
vadības stīpas (pāris)	

435.00 



2. 695	 Aktiv-aizmugurējais ritenis ar 
radiālu spieķojumu, dubultais 
disks, melns	

109.00 

3. 897	 Schwalbe Marathon Plus 
Evolution riepas ar 
pretpārduršanas aizsardzību, 8 
bar	

43.00 

4. 363	 Schwalbe ONE riepas ar 
pretpārduršanas aizsardzību, 8 
bar	

57.00 

5. 2595	 “Light”	atvieglinātas	bremzes	 73.00 

6. 783	 Sānu	balsts	fiksēts,	karbona	 140.00 

7. 24	 Uz	sāniem	pagriežams	
elkoņa	balsts		

116.00 

8. 2205 Sānu balsts un pēdu balsts citā 
krāsā 

118.00 

 

Modelis: Motion Composites APEX 

Ražotājvalsts: Kanāda 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni. 
• Sēdeklis: platums min 31 cm un max 46 cm (platuma solis 2-3 cm), dziļums min 31 cm un 

max 48 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums min 22 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams 

(augstuma solis 2,5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta 
leņķis. 

• Roku balsti: noņemami.1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar 
augstumā regulējamu roku balstu. 

• Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā ir kāju balstu plāksne. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbināmas ar abām rokām. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Riteņu vadības stīpām: metāla ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenoņemamu); 



• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Riteņkrēsla transporta svars no 4,9 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks 4 gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2132.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. 
APWC12	

Oglekļa	škiedras	(Carbon)	
rāmis	–	samazināts	
riteņkrēsla	svars	

780.00 

2. 
APSW	

Sēdekļa	platums	48	vai	51	
cm	

230.00 

3. APSD	 Sēdekļa	dziļums	51	cm	 220.00 

4. 
APRW03	

Newton	Gravity	vieglie	
aizmugurējie	riteņi	

139.00 

5. 

APRW04	

Spinergy	SPOX	aizmugurējie	
riteņi	(spieķu	krāsa:	melna,	
blata,	zila,	sarkana	vai	
dzeltena)	

335.00 

6. 

APRW05	

Spinergy	LX	aizmugurējie	
riteņi	(spieķu	krāsa:	melna,	
violeta,	blata,	zila,	sarkana,	
dzeltena,	rozā,	zaļa	vai	
oranža)	

460.00 

7. 

APRW07	

Spinergy	CLX	Carbon	Blade	
aizmugurējie	riteņi	(spieķu	
krāsa:	melna,	violeta,	blata,	
zila,	sarkana,	dzeltena,	rozā,	
zaļa	vai	oranža)	

685.00 

8. 
APHR	

Newton	AirGrip	piedziņas	
stīpas	(krāsa:	melna,	oranža,	
burgundijas	sarkana,	safīra	
zila,	tumši	zaļa,	tumši	pelēka,	

112.00 



fuksijas	rozā,	zili	pelēka,	
ferrari	sarkana,	koši	zaļa,	
balta,	gaiši	zila)	

9. 
APHR28	

Surge	piedziņas	stīpas	ar	
uzlabotu	saķeri	

175.00 

10. A6HR04	 Natural	Fit	Standard	Grip	
piedziņas	stīpas	

183.00 

11. 
A6HR25	

Natural	Fit	Super	Grip	
piedziņas	stīpas	

210.00 

12. 
APAX03	

Atvieglota	aizmugurējā	
riteņa	noņemšanas	sistēma	
(tetraplēģijas	pacientiem)	

58.00 

13. 

APWL04	

Kalnā	uzbraukšanas	palīgs	–	
bremzes,	kas	neļaj	
riteņkrēslam	ripot	uz	
aizmuguri	

70.00 

14. 
APAR05	

Uz	sāniem	pagriežams	
elkoņa	balsts	(tikai	kopā	ar	
fiksēto	sānu	malu)	

105.00 

15. 
APSG04	

Oglekļa	škiedras	sānu	malas	
ar	dubļusargu	(noņemamas)	

105.00 

16. 

APFC10	

Rāmja	akcentu	krāsa:	ferrari	
sarkana,	balta,	melna,	
oranža,	debeszila,	fuksijas	
rozā,	koši	zaļa	

5.00 

17. 
APTI07	

Schwalbe	Marathon	Plus	1”	
riepas	ar	pretpārduršanas	
aizsardzību	

25.00 

18. APAC08	 Spieķu	aizsargi	 54.00 

 

 

 



Modelis: Ottobock VENTUS 
Ražotājvalsts: Vācija 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni. 
• Sēdeklis: platums min 28 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 34 cm un max 

50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums min 22cm un max 45 cm, augstumā neregulējams 

(augstuma solis 3-5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta 
leņķis. 

• Roku balsti: noņemami; 1. variants ar sānu aizsargu un 2. variants sānu aizsargs kopā ar 
augstumā regulējamu roku balstu. 

• Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā ir kāju balstu plāksne. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbināmas ar abām rokām. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Spieķu aizsargiem; 
• Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenoņemamu); 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturiem ar dubultu fiksēšanas mehānismu; 
• Riteņkrēsla transporta svars no 7.5 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim	garantijas	laiks	4	gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2168.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. MX30 FrogLegs amortizējošās 
priekšējo riteņu dakšas 

235.00 

2. MG10 Spinergy SPOX aizmugurējo 
riteņu diski 

340.00 



3. MG11 Spinergy LX aizmugurējo 
riteņu diski 

435.00 

4. MG15 Infinity Ultralight aizmugurējo 
riteņu diski 

60.00 

5. MG37 Schwalbe Marathon Plus Evo 
1" aizmugurējās riepas 

40.00 

6. MG63 CarboLife Curve L anatomiskās 
piedziņas stīpas 

215.00 

7. MG64 CarboLife Curve L Grip 
anatomiskās piedziņas stīpas 

230.00 

8. MG97 Aizmugurējo riteņu 
amortizācijas sistēma 

320.00 

 MD53 Augstumā regulējami 
stumšanas rokturi (10 cm 
robežās) 

90.00 

 ME04 Oglekļa škiedras (Carbon) sānu 
malas 

245.00 

 ME61 Uz sāniem pagriežami 
elkoņbalsti 

190.00 

 MZ63 Galvas balsts 195.00 

 MG90 Spieķu aizsargi, caurspīdīgi 80.00 

 001 Rāmja	krāsa:	sudraba,	
pelēka,	melna,	gaiši	zila,	
tumši	zila,	oranža,	violeta,	
sarkana,	zaļa,	balta.	

5.00 

 



A/S “Protezēšanas un ortopēdijas centrs” 

Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009  

Modelis: Kuschall K-Series 

e-pasts: info@poc.lv  

Tālr. +371 67845798 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: nesalokāms, alumīnija, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni; 
• Sēdeklis: platums 32 – 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums 35 – 52.5 cm (dziļuma solis 2.5 

cm), sēdekļa spilvena biezums 6 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums 22 – 48 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 1. 5 

cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams atbalsta leņķis. 
• Roku balsti: noņemami; 1. variants ar sānu aizsargu. 2. variants sānu aizsargs kopā ar 

augstumā regulējamu roku balstu. 
• Kāju balsti: kopējs, regulējams augstumā, piedāvājumā kāju balstu plāksne. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbina ar abām rokām. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem, ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējie riteņi; 
• Spieķu aizsargi; 
• Metāla riteņu vadības stīpas metāla, ar pretslīdes materiālu pārklājumu (nenoņemams); 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturi ar dubultu fiksēšanas mehānismu; 
• Riteņkrēsla transporta svars 5.1 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks min 4 gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2666.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. Riteņkrēsla rāmis Karbona  559.00 



2. Riteņkrēsla rāmis Titāna  756.00 

3. Riteņkrēsla mughuras balsta 
rāmis Titāna 

 
300.00 

4. Speciālā sieviešu atzveltne  183.00 

5. Muguras balsta polsterējums: 
Aero ar nospriegojumu 

Elpojošs materiāls 
127.00 

6. 

Muguras balsts: Matrix mx2 

Oglekļa šķiedras apvalks, 
nodrošina optimālu 
pielāgošanu aktīviem 
cilvēkiem 

934.00 

7. Muguras balsts: Matrix Elite 
dziļais 

Oglekļa šķiedras apvalks ar 
izvirzītiem sānu atbalstiem 

706.00 

8. Muguras balsts: Matrix Elite 
standarta 

Oglekļa šķiedras apvalks 
veidots optimāli pēc ķermeņa 
dabiskajām kontūrām 

636.00 

9. 
Stumšanas rokturis: pagarināts, 
regulējams augstumā 

Papildus uzstādāms rokturis, 
regulējams garumā ērtākai 
stumšanai pavadonim 

199.00 

10. Stumšanas rokturis: nolokāms Ērti nolokāms, piespiežot pogu 143.00 

11. 
Stumšanas rokturis: integrēts 

Papildus ievietots muguras 
balsta caurulē, regulējams 
garumā 

143.00 

12. 
Sēdvietas polsteris: viegls 

Veidots no viegla, izturīga 
materiāla, sver tikai 143 gr. 

119.00 

13. 
Sēdvietas polsteris: ar 
nospriegojumu 

Veidots no vairākām garumā 
regulējamām siksnām, 
stiprinās ar velkro 

119.00 

14. 
Sēdvietas polstera somiņa: mazā 

Ar velkro piestiprināta zem 
sēdekļa 

23.00 

15. 
Sēdvietas polstera somiņa: lielā 

Ar velkro piestiprināta zem 
sēdekļa 

31.00 

16. 
Sēdvietas somiņa 

Stiprinās pie rāmja priekšējās 
daļas ar klipsi 

55.00 



17. 
Sēdvietas spilvens: Matrix Libra 

Konstruēts spilvens ar 
pārvalku. Foam putas ar gēlu 

432.00 

18. Pēdu balsts: titāna  205.00 

19. Pēdu balsts: karbona Regulējams leņķis 174.00 

20. 
Pēdu balsts: paceļams uz sāniem 

Paceļams uz kreiso vai labo 
sānu 

468.00 

21. 
Roku balsts: cauruļveida 

Stiprinās aiz muguras rāmja, 
viegli atlokāms uz sāniem, ar 
polsterētu rokas atbalstu 

343.00 

22. Krāsa: spoguļkrāsa  252.00 

23. 

Krāsu komplekts 

Izcelti citā krāsā: aizmugurējo 
riteņu spiedpoga; riteņu diski; 
dakšas; kāju balstu sviras; 
aizmugurējo riteņu adaptera 
plāksnes 

191.00 

24. 
Ritenis priekšējais: 4’un 5’ 

Rumba ar dažādas krāsas 
izvēli, riepa melna 

91.00 

25. 
Vadāms ar vienu roku 

Iespēja vadīt riteņkrēslu ar 
labo vai kreiso roku 

584.00 

26. 
Aizmugurējā riteņa stiprinājuma 
pozīcija: viegla 

Iespēja aizmugurēja riteņa 
stiprinājumu pavirzīt par 3 
poz. (solis 1.5cm) 

164.00 

27. 
Aizmugurējā riteņa stiprinājuma 
pozīcija: pagarināta 

Iespēja aizmugurēja riteņa 
stiprinājumu pavirzīt par 5 
poz. (solis 1.5cm) 

172.00 

28. 
Aizmugurēja riteņa ass: Vario 

Regulējams sagāzuma leņķis: 
1/3/7/10 grādi 

412.00 

29. 
Aizmugurējā riteņa ass: Vario 

Regulējams sagāzuma leņķis: 
1/3/7/10 grādi 

127.00 

30. Aizmugurējā riteņa ass: Tetra clip Speciāla ar Kuschall logo 
nolokama, ieteicama cilvēkiem 
ar ierobežotu pirkstu satveri 

364.00 

31. Aizmugurējā riteņa ass: karbona  68.00 



32. Aizmugurējie riteņi 24”: High 
performace 

Vieglāki par standarta 
239.00 

33. Aizmugurējie riteņi 25”: High 
performace 

Vieglāki par standarta 
311.00 

34. Aizmugurējie riteņi 24”: Spinergy 
lxx 

Ievērojami vieglāki par 
standarta ar amortizējošiem 
spieķiem 

575.00 

35. Aizmugurējie riteņi 25”: Spinergy 
lxx 

Ievērojami vieglāki par 
standarta ar amortizējošiem 
spieķiem 

647.00 

36. Aizmugurējie riteņi: ar integrētu 
rumbas bremzi 

Bremzes iestrādātas rumbā 
615.00 

37. Aizmugurējie riteņi: Mountain 
bike 

Platāki riteņi 
318.00 

38. Aizmugurējo riteņu riepa 
24;25;26: Schwalbe marathon 
plus 

Kvalitātes un izturības ziņā 
labāka par parasto 

55.00 

39. Aizmugurējo riteņu riepa 24”: 
pildīta pelēka 

Profilēta pelēka riepa 
32.00 

40. Aizmugurējo riteņu riepa 24”: 
melna 

Profilēta melna riepa 
44.00 

41. Aizmugurējo riteņu riepa 24;25”: 
Schwalbe one 

Pilnīgi gluda riepa 
63.00 

42. Aizmugurējo riteņu riepa: 
Schwalbe rightrun blue 

Izturīgi zili/melna 
39.00 

43. Aizmugurējo riteņu riepa: Anti-
flat 

 
66.00 

44. Bremzes: Performance Atlokās uz sāniem 116.00 

45. Bremzes: Aktīvās Atlokās zem sēdekļa 55.00 

46. Bremzes: Pagarinātās Bremžu rokturis pagarināts 47.00 

47. Transportēšanas komplekts  39.00 

48. Josta  39.00 



49. 
Iepakojuma turētājs 

Nav pieejams karbona un 
titāna rāmim 

276.00 

50. Pudeles turētājs ar pudeli  44.00 

51. Priekšējā rāmja aizsargs, 2 gab  31.00 

52. Pulkstenis Kuschall, labajā vai 
kreisajā pusē 

 
118.00 

53. Spieķa turētājs, labajā vai kreisajā 
pusē 

 
76.00 

54. Spieķa turētājs: abas puses  143.00 

55. Transportēšanas riteņi 3” Transportēšanas riteņi 629.00 

56. Aizmugurējo riteņu soma  60.00 

57. 24” Mountain bike riteņi ar somu  399.00 

 


