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X-Lander XQ Antarctica 3w1 Kolekcja
2012
Cena

2 686,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu

Opis wózka:
·

przednie koło obrotowe zapewnia łatwe manewrowanie wózkiem

·

regulowana wysokość rączki

·

płynnie regulowane oparcie

·

miękki materacyk i bawełniana wyściółka

·

regulowany podnóżek

·

ochronny pokrowiec na nóżki

·

pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa

·

odpinana barierka ochronna

·

ergonomiczny hamulec

·

koła pompowane

·

obrotowe koła przednie

·

możliwość blokowania przednich kół do jazdy na wprost

·

prosty system zdejmowania kół

·

amortyzatory na wszystkich kołach
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·

rama z lekkiego stopu aluminium

·

wysokiej jakości tkanina zewnętrzna

·

zdejmowana tapicerka

·

składana budka spacerówki

·

pojemny kosz na zakupy

·

waga z kołami 9,6kg

Gondola X-Pram
Gondola służy do przewożenia w pozycji leżącej dzieci do ok. 6 miesiąca życia lub maksymalnej wagi dziecka - 9kg.
Gondola mocowana za pomocą specjalnych adapterów na stelażach następujących modeli wózków: XA, XT, X3, oraz modelach poprzednich kolekcji( X1, X2, X4, Xgo).
Gondola w standardzie posiada:

·

ciche składanie budki za pomocą dwóch przycisków

·

wymienną wyściółkę bawełnianą z wewnętrzną i zewnętrzną kieszoną

·

komplet adapterów mocujących

·

moskitierę przeciw insektom

Wymiary gondoli (d/w/s): 75/20/31 cm
Waga: ok. 4,2 kg.

W tylnej części buda wyposażona jest w zamykane okienko służące do zapewnienia większego przewiewu wewnątrz gondoli. Górny pałąk budy służy również do bezpiecznego przenoszenia gondoli. W
przypadku zabrudzenia tkaninę budy można bardzo łatwo zdjąć ze stelaża. Dla dodatkowej ochrony dziecka dno gondoli wyposażone jest w uchwyty do zamocowania szelek. Produkt dostępny jest w
kilku kolorach w ramach obowiązującej kolekcji X-lander.

Opis fotelika samochodowego:
- może być również wykorzystany jako praktyczna kołyska.
- odpinany daszek przeciwsłoneczny i wygodny pałąk do przenoszenia dziecka.
- 3-punktowe pasy spinane w centralny zamek z łatwą regulacją ich długości zapewniajace dziecku odpowiednie bezpieczeństwo i prawidłową pozycję w foteliku.
- otulinki na szelkach zabezpieczą przed zbyt mocnym uciskiem szelek, a latem ochronią dziecko przed podrażnieniami lub otarciami.
- posiada specjalną miękką wkładkę redukcyjną dla najmłodszych użytkowników fotelika łagodzącą kąt siedzenia dziecka w pierwszym okresie użytkowania fotela co ma duże znaczenie dla prawidłowego
rozwoju dziecka.
- posiada pojemnik na drobiazgi np. pieluszkę lub zabawki.
- tapicerkę można wypiąć i wyprać , dzięki czemu fotelik łatwo utrzymać w czystości.
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Wymiary wózka:
Po złożeniu: 95 x 34,5 x 64,5cm

Po rozłożeniu: 114 x 113 x 65cm

AKCESORIA :
X-Sun 94zł
Przeciwsloneczna parasolka z regulacji kąta nachylenia. Pozwala ona na idealne ustawienie tak, by dziecko nie było narażone na działanie promieni słonecznych.

X-Bag 1 169zł
Torba-przewijak zapinana na ramie wózka. Przed rozłożeniem można włożyć do niej potrzebne akcesoria dla naszego skarba, takie jak puder, krem a nawet pieluszki. Gdy ją rozłożysz staje się matą do
przewijania dziecka, dzięki zmywalnemu materiałowi można ją łatwo utrzymać w czystości.

X-Bag 3 169zł

Torba umieszczana na ramie wózka, niezwykle wygodna i praktyczna. Dzięki niej można zabrać ze sobą wszystkie potrzebne akcesoria, takie jak butelki, pieluszki, zabawki. Duże kieszenie z boków torby
mogą zastąpić nie poręczne reklamówki na drobne nieprzewidziane zakupy lub poprostu dodatkowy ekwipunek.

X-Footmuff 159zł
Śpiworek do spacerówki. Dostępny w jednym, uniwersalnym kolorze

X-Suncover 39zł
Pokrowiec chroniący dziecko przed promieniowaniem słonca. Osłania większą powierzchnię ciała dziecka, także nogi, a jednocześnie pozwala na aktywne uczestnictwo w spacerach

X-Mug 29zł
Praktyczny uchwyt na butelkę, przydający się nie tylko do butelek dla dzieci, ale także dla osób prowadzących wózek. Dzięki niemu nie ma konieczności sięgania do zapinanego bagażu. X–mug można
zamontować do każdego modelu X-landera.

Gwarancja producenta w systemie - "Door To Door"

Produkt posiada dodatkowe opcje:
X-Bag1: Tak 169,00 zł (+ 169,00 zł ), Wybierz
X-Raincover: Tak 89,00 zł , Wybierz
X-Sun: Tak 94,00 zł (+ 94,00 zł ), Wybierz
X-Bag3: Tak 169,00 zł (+ 169,00 zł ), Wybierz
X-footmuff: Tak 159,00 zł (+ 159,00 zł ), Wybierz
X-suncover: Tak 39,00 zł (+ 39,00 zł ), Wybierz
X-Mug: Tak 29,00 zł (+ 29,00 zł ), Wybierz
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