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Tako Laret Imitacja Lnu 04 (3 w 1)
Parasol gratis!
Cena

1 899,00 zł

Dostępność

Dostępność - od 3 do 15 dni roboczych

Opis produktu
Laret to nowoczesny wózek głęboko-spacerowy z możliwością wpięcia fotelika samochodowego.
Laret ma wzmocnioną ramę o nowoczesnym opływowym kształcie, system skrętnych kół z możliwością blokady do jazdy na
wprost. Te innowacyjne rozwiązania zapewniają lekkość prowadzenia oraz łatwość manewrowania wózkiem. Posiada
pompowane koła przednie i tylne.
Spośród dostępnych modeli wyróżnia się niekonwencjonalnym, oryginalnym designem

Laret to interesujący i jednocześnie praktyczny wózek posiadający możliwość wpięcia fotelika samochodowego. Atutem
wózka Laret jest jego składanie „do przodu” co zmniejsza jego objętość i ułatwia przenoszenie.

Dodatkowo kolor konstrukcji dopasowany jest do tapicerki wózka, a rama charakteryzuje się opływowym kształtem, a w
związku z użyciem części aluminiowych oraz przednich skrętnych kół wózek jest lekki i przez to wygodny w użytkowaniu.
Laret posiada elegancką i stylową torbę z niestandardowymi uchwytami, która doda szyku każdej mamie.

W standardzie modelu jest:
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regulacja wysokości rączki pokrytej eko-skórą,
regulacja podnóżka i oparcia w wersji spacerowej,
regulacja podgłówka w gondoli,
możliwość wpięcia gondoli i siedziska zarówno przodem i jak tyłem do kierunku jazdy,
hamulec centralny,
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa,
zastosowana jest dwustopniowa amortyzacja,
uchwyt do przenoszenia złożonej ramy wózka,
poprawione właściwości jezdne wózka,
całkiem nowy system składania wózka,
fotelik samochodowy z możliwością montażu do wózka
kolor ramy i kół zgrany z kolorem obszycia wózka
możliwość rozłożenia spacerówki do pozycji leżącej
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Charakterystycznymi elementami dla tego wózka są koła i rama które to zawsze są pod kolor tapicerki.

Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 0-36 miesięcy i do wagi 15 kg
Wózek został wyprodukowany z europejską normą bezpieczeństwa EN 1888:2003,
Wszystkie wykorzystane tkaniny posiadają autoryzację Öko-Tex Standard 100.

W zestawie znajduje się:

gondola

spacerówka

torba

pokrowiec na nóżki

wkładka dla najmłodszych dzieci

pojemny, oryginalny kosz na zakupy

folia przeciwdeszczowa

fotelik samochodowy pod kolor wózka z homologacją E22

adapter do fotelika

Wymiary:

Wymiary całkowite (d/s/w, cm): 102x62x102
Wymiary po złożeniu (d/s/w, cm): 60x53x85

Gwarancja producenta w systemie - "Door To Door"
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Fotelik samochodowy: Z fotelikiem , Bez fotelika (- 200,00 zł )
Adapter do Maxi-Cosi: Wybierz , Z adapterem do Maxi-Cosi (+ 80,00 zł )

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

