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Link do produktu: http://www.krolestwodziecka.com/wozek-dzieciecy-bexa-b4-3-w-115-p-1232.html

Wózek dziecięcy BEXA B4 (3 w 1).15
Cena

1 280,00 zł

Dostępność

Dostępność - 10dni

Opis produktu
ELEMENTY W KOMPLECIE:
stelaża (ramy wózka)

gondoli + pokrowiec + materacyk

siedziska spacerowego + pokrowiec na nóżki

fotelika samochodowego z adapterem do stelaża + pokrowiec na nóżki i wkładka dla niemowlaka

torba do wózka, wieszana na rączce i przy koszyku

folia przeciwdeszczowa uniwersalna na gondole i spacerówkę
MOŻLIWOŚCI WÓZKA:
wpięcie gondoli, spacerówki oraz fotelika samochodowego, które montować możemy zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy

siatka wentylacja z tyłu spacerówki

regulacja miękkości amortyzacji 2 stopnie

hamulec centralny załączany jedna nogą

duże przednie skrętne koła z możliwością zablokowania ich do jazdy na wprost

koła pompowane przód i tył

regulacja wysokości rączki

łatwość składnia stelażu, bardzo małe gabaryty po złożeniu

duży koszyk łatwy w montażu, wielofunkcyjny

został wyprodukowany zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN 1888:2004

wygenerowano w programie shopGold

tkaniny posiadają autoryzację Öko-Tex Standard 100
WYMIARY:
waga stelaża 8,4 kg

średnica kółek tył 27 cm

średnica kółek przód 18 cm

wymiary po złożeniu szerokość 65cm

wymiary po złożeniu długość 94cm(z kołami) , 85cm(bez kół)

wymiary po złożeniu wysokość 30cm
GONDOLA:

pokrowiec ocieplacz zakrywający idealnie całą przestrzeń do budki

możliwość przenoszenia gondoli za rączkę w budce

możliwość regulacji oparcia w gondoli 3 stopnie

funkcja kołyski z możliwością blokowania

wysokość dna gondoli od podłoża 56 cm

wymiary 78×37

waga 5,5 kg

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

wygenerowano w programie shopGold

pokrowiec na nóżki

wysokość oparcia 45 cm

szerokość siedziska 35 cm

dł. siedziska 25 cm

dł. podnóżka 25 cm

waga 4,5 kg

FOTELIK:

daszek

pokrowiec na nóżki

wkładka dla niemowlaka

funkcja kołyski z możliwością blokowania
waga 2,5 kg

Gwarancja producenta w systemie - "Door To Door"

wygenerowano w programie shopGold
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