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Wózek Spacerowy Four Navy
Cena

632,00 zł

Dostępność

Magazyn – 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

TERO-587

Kod producenta

CAMINI-001

Kod EAN

5903076300560

Opis produktu
Four to spacerówka stworzona by ułatwić przemierzanie chodników i uliczek o niemal każdej porze roku. To zasługa
kompozycji zalet takich jak: kompaktowa budowa, mała waga i łączona rączka ułatwiająca manewry. Łączony hamulec
kół tylnych zatrzyma wózek nawet na pochyłości. Dziecko w tym czasie nigdzie się nie wymknie zabezpieczone pasami
i pałąkiem. System składania 1-2-3 jest intuicyjny i bezpieczny. Przed złożeniem wystarczy nacisnąć przycisk z boku
wózka (blokada). Następnie pociągnąć pasek umieszczony na siedzisku. W trzecim kroku zabezpieczyć wózek przed
rozłożeniem zatrzaskiem.
-

wózek spacerowy odpowiedni dla dzieci od 6. miesiąca życia, o maksymalnej wadze do 15kg

konstrukcja oparta na aluminiowej ramie gwarantuje wytrzymałość i solidność, przy zachowaniu niewielkiej wagi wózka
w swojej klasie (jedynie 8,6kg)
-

nowoczesna sylwetka, modna kolorystyka i ciekawe materiały

-

przednie piankowe koła o średnicy 17cm posiadają amortyzację i możliwość blokady

-

23-centymetrowe, również piankowe, koła tylne wyposażone są w zintegrowany hamulec blokujący

-

pojemny i wytrzymały kosz pozwala na przewożenie zakupów i większych przedmiotów

-

bardzo przestronne i wygodne wnętrze

-

wygodne oparcie posiada płynną regulację nachylenia, niemal że do pozycji leżącej

-

5-punktowe szelki z wygodnymi nakładkami

-

wydłużona budka chroni przed wiatrem i słońcem, a dodatkowe okienko pozwala na obserwację dziecka

-

wytrzymały miękki podnóżek z regulacją nachylenia

-

łączoną rączkę można ustawić w pozycji pionowej lub poziomej, w zakres wysokości 75-105 cm

-

solidny, usztywniany pokrowiec na nóżki w wyposażeniu standardowym

-

harmonijkowy system składania – w przeciwieństwie do spacerówek wózek nie wymaga szerokiego bagażnika

-

wózek zgodny z europejską normą EN 1888
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