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Link do produktu: http://www.krolestwodziecka.com/tako-jumper-x-sttf-04-wozek-wielofunkcyjny-3-w-1-p-119.html

Tako Jumper X STTF 04 wózek
wielofunkcyjny ("3 w 1")
Cena

1 384,00 zł

Dostępność

Dostępność - od 3 do 15 dni roboczych

Opis produktu

Opis wózka:

skórzana rączka
wpięcie gondoli, spacerówki oraz fotelika samochodowego, które montować możemy zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy
regulacja miękkości amortyzacji (tył)
hamulec centralny EASY STOP
duże pompowane koła
przednie koła duże, skrętne z możliwością zablokowania ich do jazdy na wprost
regulacja wysokości rączki
łatwość składnia stelażu, bardzo małe gabaryty po złożeniu, wymiary 52×83×30
obszerny kosz na zakupy
torba do wózka, wieszana na rączce
przeznaczony dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy i do wagi 15 kg
wózek został wyprodukowany zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN 1888:2003
tkaniny posiadają autoryzację Öko-Tex Standard 100
waga konstrukcji 10 kg

Gondola:
pokrowiec zakrywający idealnie całą przestrzeń do budki
gondola z uchwytem do przenoszenia dziecka
możliwość przenoszenia gondoli za rączkę w budce
wymiary 75×35 cm
waga 6 kg
pokrowiec wewnętrzny zdejmowany do prania
regulowana wysokość podgłówka
można używać jako mini kołyski (z możliwością blokowania na podłodze do siedzenia i zabawy)

Spacerówka:
wielostopniowa regulacja budki z możliwością odpięcia
możliwość odpinania barierki
regulacja podnóżka
wielostopniowa regulacja wysokości oparcia
spacerówka posiada pozycję w pełni leżącą
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, wraz z regulacją wysokości
pokrowiec na nóżki
waga 6 kg
folia przeciwdeszczowa pasująca do obu wersji wózka
podnóżek jest zabezpieczony folią przed zabrudzeniem
możliwość odpięcia budki w spacerówce

Fotelik samochodowy w kolorze wózka:
nosidełko samochodowe dla dzieci do 11 kg wagi
w zestawie: składana budka, pokrowiec, moskitiera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
rączka do przenoszenia z możliwością regulacji położenia
możliwość zamontowania we wszystkich wózkach TAKO
homologacja ECE R44/03
wszystkie wykorzystane tkaniny posiadają autoryzację Öko-Tex Standard 100
posiada trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
fotelik można używać jako kołyskę

wygenerowano w programie shopGold

Gwarancja producenta w systemie - "Door To Door"
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