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I-Xeo 3w1 Wózek
Wielofunkcyjny Len+Skórka
Cena

1 399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu
Zapraszamy Do Zakupu Nowoczesnego ALUMINIOWEGO Wózka:
I-Xeo 3w1 Len + Skórka
( gondola + spacerówka + fotelik samochodowy )

I-Xeo to wózek wielofunkcyjny 3w1 stworzony nie tylko z myślą o bezpieczeństwie i komforcie dziecka lecz także w zgodzie z
najnowszymi trendami w świecie mody i designu. Ten unikatowy system podróżny gwarantuje najwyższy komfort jazdy dzięki
pompowanym kołom oraz bocznemu amortyzatorowi . Dzięki tym funkcjom oraz skrętnym kołom przednim wyposażonych w
systemy SAS , DMS wózek prowadzi się płynnie na każdej nawierzchni. Budka gondoli i spacerówki posiada dodatkową
wentylację, otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny .

Nowatorski design

Możliwość wpięcia gondoli, spacerówki, oraz fotelika samochodowego (elementy można wpinać przodem i tyłem do
kierunku jazdy)
Regulowana wysokość rączki
Rączka obszyta eco-skórą
Duży kosz na zakupy zamykany na zamek błyskawiczny
Duża torba
Konstrukcja wózka wykonana z aluminium
Duże pompowane koła z systemem absorbcji uderzeń - SAS
Samonastawne koła przednie z możliwością blokady do jazdy na wprost - system DMS
Łatwy mechanizm składania i rozkładania wózka
Dodatkowy boczny amortyzator
hamulec STOP & GO

Wersja z Gondolą:

Gondola plastikowa
Dodatkowe okienko z tyłu budki
Wewnętrzna regulacja oparcia
Wentylacja gondoli
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Wypełnienie gondoli oraz materacyk wykonane z grubej gąbki
Duży pokrowiec
Daszek przeciwsłoneczny
Wielostopniowa regulacja budki

Wersja spacerowa:

Regulacja oparcia
Daszek przeciwsłoneczny
Dodatkowe okienko z tyłu budki
Ciepły pokrowiec z kieszonką
Barierka bezpieczeństwa z regulacją wysokości
Uchylana budka spacerówki (wersja klima)
Regulacja podnóżka
Wielostopniowa regulacja budki
Wypinana, regulowana barierka
5-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji

Fotelik Grupa 0+ 0-10 kg:

Posiada europejską homologację ECE R44/04
Montowany jest do wózka za pomocą adaptera
3-punktowe pasy bezpieczeństwa
Regulowany uchwyt do przenoszenia fotelika
Odpinana budka
Ciepły pokrowiec na nóżki
Regulowana wysokość pasów bezpieczeństwa
Możliwość demontażu tapicerki
Możliwość montażu przodem lub tyłem do kierunku jazdy
Montaż w samochodzie za pomocą pasów auta

Wyposażony w system ISOFIX

( pozwalający zamontować fotelik na BAZIE ISOFIX )

System ISOFIX jest rozwiązaniem pozwalającym na szybkie i pewne zamontowanie fotelika w samochodzie bez użycia pasów
bezpieczeństwa. Dwa metalowe uchwyty ISOFIX znajdują się w szczelinie między oparciem a siedziskiem siedzenia
samochodowego. Dwa zaczepy ISOFIX przymocowane są do podstawy bazy fotelika dziecięcego. Klik, klik i fotelik
zamocowany jest w samochodzie!
Istnieje możliwość zakupu tej bazy - w tej sprawie prosimy o kontakt
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GRATISY :

Uchwyt na kubek
Dwie folie przeciwdeszczowe
Moskitiera
Adaptery do montażu fotelika

Wózki dziecięce 3w1 Częstochowa
Masz inne pytania napisz na adres:
sklep@e-tobi.sklep.pl
lub zadzwoń
663-367-316
Po zakupie proszę o e-mail z wybranym kolorem wózka.
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