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Wózek dziecięcy RATIO
2w1 | 03
Cena

1 299 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
RATIO marki EXPANDER jest wózkiem wielofunkcyjnym łączącym prostotę formy z odważną nowoczesną kolorystyką
inspirowana stylem ART DECO. Nowoczesny prosty w formie aluminiowy stelaż o innowacyjnym systemie składania
został pokryty matowym lakierem w kolorze czarnym. Do produkcji tapicerek zastosowano polskie tkaniny najwyższej
jakości elementami złoconymi i brokatowymi. Dzięki temu połączeniu RATIO z pewnością wyróżni się spośród innych
wózków. Zarówno gondola jak i spacerówka mają proste geometryczne kształty, dzięki czemu wózek wielofunkcyjny RATIO
prezentuje się niezwykle nowocześnie. Jednak wygląd to nie wszystko. Wózek posiada bardzo dobrą amortyzację zarówno
przednich jak i tylnych kół. Nowoczesne pompowane koła świetnie poradzą sobie również zimą. Siedzisko można zamontować
zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy. 4-stopniowa regulacja oparcia do pozycji leżącej oraz
ponadprzeciętna wysokość oparcia (50 cm) sprawi, że
wersja spacerowa będzie służyć przez długi czas. Gondola jest duża i wygodna. Posiada miękką bawełnianą wyściółkę
wykonana z tkaniny z certyfikatem OEKO-TEX STANDARD 100 oraz praktyczną regulację wysokości oparcia.

okienko wentylacyjne oraz dodatkowa sekcja chrobiąca przed słońcem

folia przeciwsłoneczna

przykrycie spacerowe

wielostopniowa regulacja budki

siedzisko z możliwością montażu przodem lub tyłem

stelaż z możliwością złożenia razem z siedziskiem

duża praktyczna torba w zestawi
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CHARAKTERYSTYKA
nowoczesny wózek wielofunkcyjny z możliwością montażu fotelika samochodowego grupy 0+ Kite ISOFIX Ready oraz
fotelików innych marek,
lekki aluminiowy stelaż pokryty matowym lakierem,
duża wygodna gondola z bawełnianą wyściółką materacykiem i regulacją oparcia,
zewnętrzna regulacja oparcia w gondoli,
siedzisko w wersji spacerowej z możliwością montażu przodem i tyłem do kierunku jazdy,
regulacja podnóżka,
4-stopniowa regulacja oparcia siedziska łącznie z pozycją leżącą,
dodatkowy materacyk na siedzisku wykonany z miękkiej dzianiny,
wielostopniowa regulacja budki siedziska wraz z dodatkową sekcją pozwalającą pochylić budkę do przodu,
pokrowiec na nóżki dziecka,
5-punktowe pasy bezpieczeństwa,
dodatkowy pas krokowy mocowany do barierki bezpieczeństwa,
barierka bezpieczeństwa z możliwością odchylenia na bok,
podnóżek i barierka obszyte praktyczną skórą ekologiczną,
prowadnica wózka obszyta praktyczną skórą ekologiczną,
regulacja wysokości prowadnicy,
duży kosz na zakupy z praktycznym przykryciem,
łatwy dostęp do kosza na zakupy,
duża praktyczna torba mocowana na prowadnicy wózka,
pokrowiec przeciwdeszczowy pasujący zarówno do gondoli jak i do siedziska,
moskitiera do gondoli,
przewijak,
innowacyjne łożyskowane pompowane koła,
system amortyzacji przednich kół ASS (Anti Shock System),
system szybkiego demontażu przednich kół QRS (Quick Release System),
przednie koła samonastawne z możliwością blokady do jazdy prosto,
centralny hamulec postojowy

DANE TECHNICZNE
Rozłożony stelaż z kołami 56 x 78 x 101c cm
Złożony stelaż z kołami 56 x 63 x 47 cm
Zakres regulacji prowadnicy 61-109 cm
Wys. prowadnicy w pozycji wyprostowanej 101 cm
Wewnętrzne wymiary gondoli 20 x 74 x 35 cm
Szerokość siedziska 31 cm
Wysokość oparcia 49 cm
Głębokość siedziska 25 cm
Długość podnóżka 22 cm
Średnica kół (przód/tył) 24/29 cm
Sam stelaż z kołami 8.9 kg
Gondola 4.9 kg
Siedzisko 5.9 kg
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