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ESPIRO wóz Next 05 Melange turkus
 

Cena: 2699,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Espiro

Opis produktu
 

ESPIRO NEXT MELANGE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- siedzisko wózka można montować tyłem oraz przodem do kierunku jazdy
- oparcie wózka można ustawić w trzech pozycjach dzięki temu dziecko może siedzieć, drzemać lub spać na płasko
- regulowana rączka wykonana z ekoskóry
- dodatkowa poduszka pod główkę (memory foam)
- stelaż jest wykonany z aluminium i waży jedynie 9 kg, razem z kołami
- przednie koła są skrętne z osią obrotu 360
- możliwość zamontowania fotelika na stelażu za pomocą adapterów
- zamykany kosz na zakupy/akcesoria
- koła odporne na przebicie lub starcie

W ZESTAWIE:

ocieplany śpiworek na siedzisko, uchwyt na kubek, torba dla rodziców z kieszeniami termoizolacyjnymi, mata do przewijania, dwie folie
przeciwdeszczowe na siedzisko oraz gondole , pokrowiec na gondole

GONDOLA:

- posiada wbudowany system wentylacji
- panoramiczne okno zabezpieczone siatką
- ergonomiczny uchwyt na szczycie budki
- materac z bawełnianej tkaniny
- wbudowany system regulacji zagłówka

SPACERÓWKA:

- podnóżek wózka jest regulowany
- budka siedziska jest dodatkowo poszerzana
- okienko w budce
- wbudowana moskitiera oraz regulowany daszek
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- łatwy w demontażu pałąk bezpieczeństwa
- pięciopunktowe szelki z miękimi otulinami

WYMIARY:

- Rozłożony wózek z gondolą: Długość: 76cm, Szerokość: 61cm, Wysokość: 107cm,
- Gondola: Długość: 76cm, Szerokość: 37cm, Wysokość: 20cm
- Rozłożony wózek z spacerówką: Długość: 76 cm, Szerokość: 61 cm, Wysokość: 107cm
- Siedzisko spacerowe: Długość: 22cm, Szerokość: 35cm, Wysokość: 48cm
- Złożony wóżek z spacerówką: Długość: 76cm, Szerokość: 61cm , Wysokość: 28cm

- Waga gondoli: 4,75kg
- Waga spacerówki: 5,2kg

 

Parametry

Kolor wózka Espiro Next 08 Pink Walk Melange, 17 Graphite Street, 07 Gray Center, 05 Turquoise Island

Galeria
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