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Wózek dziecięcy 2w1
MONDO Prime | 03
Olive
Cena

1 099 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

gondola w zestawie

tak

spacerówka w zestawie

tak

torba w zestawie

tak

folia i moskitiera

tak

Opis produktu
Wózek dziecięcy 2w1 EXPANDER MONDO PRIME to nietuzinkowa propozycja zestawu podróżnego dla dzieci od pierwszych
dni życia. EXPANDER MONDO PRIME jest wyjątkowo zwinny i zwrotny, dzięki zastosowaniu przednich kół obrotowych, które
posiadają również blokadę, ułatwiającą prowadzenie wózka w linii ciągłej. Koła przednie zostały również wyposażone w system
ANTI SHOCK, dzięki któremu maluch nie obudzi się w czasie jazdy po nierównej nawierzchni.

folia przeciwdeszczowa w zestawie

moskitiera w zestawie

okienko wentyalcyjne z moskitierą

pokrowiec na nóżki

regulacja podnóżka

duża praktyczna torba w zestawie

CHARAKTERYSTYKA
lekki aluminiowy stelaż,
innowacyjny system składania obsługiwany jedną ręką,
duża wygodna gondola z regulacją oparcia i materacykiem,
system wentylacji gondoli,
zewnętrzna regulacja oparcia w gondoli,
siedzisko w wersji spacerowej z możliwością montażu przodem i tyłem do kierunku jazdy,
regulacja podnóżka,
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4-stopniowa regulacja oparcia siedziska łącznie z pozycją w pełni płaską,
dodatkowy materacyk na siedzisku,
wielostopniowa regulacja budki od w wersji spacerowej,
praktyczny stopień na nóżki dziecka,
pokrowiec na nóżki dziecka,
dodatkowy pas krokowy mocowany do barierki bezpieczeństwa,
5-punktowe pasy bezpieczeństwa,
rączka wózka obszyta ekoskórą,
regulacja wysokości rączki,
duży kosz na zakupy z praktycznym przykryciem,
łatwy dostęp do kosza,
duża praktyczna torba mocowana na rączce wózka,
pokrowiec przeciwdeszczowy

DANE TECHNICZNE
Rozłożony stelaż z kołami: 101 x 59 x 112 cm
Złożony stelaż z kołami: 80 x 59 x 39 cm
Zakres regulacji rączki (od ziemi): 77 - 121 cm
Wysokość rączki w pozycji wyprostowanej (od ziemi): 112 cm
Wewnętrzny wymiar gondoli: 22 x 80 x 37 cm
Szerokość siedziska: 32 cm
Wysokość oparcia: 41 cm
Głębokość siedziska: 25 cm
Długość podnóżka: 19 cm
Średnica kół (tył/przód): 24 / 29 cm
karton: 60 x 47 x 89 cm
Waga stelaż z kołami: 9,00 kg
Gondola: 5,20 kg
Siedzisko: 5,20 kg
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