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Wózek dziecięcy REFLEX 2w1 | 06 Graphite
Cena

1 129 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

moskitiera w zestawie

folia przeciwdeszczowa w zestawie

okienko wentylacyjne

pokrowiec na nóżki

regulacja wysokości oparcia oraz podnóżka

duża praktyczna torba w zestawie

CHARAKTERYSTYKA
lekki aluminiowy stelaż,
duża wygodna gondola z materacykiem, regulacją oparcia i systemem wentylacji,
innowacyjny system składania gondoli tak, aby zajmowała mniej miejsca,
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,
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barierka bezpieczeństwa z możliwością odchylenia na bok,
podnóżek i barierka obszyte praktyczną ekoskórą,
prowadnica wózka obszyta praktyczną ekoskórą,
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,
uchwyt na butelkę,
pompowane łożyskowane koła z niskoprofilowymi oponami,
system amortyzacji przednich kół ASS (Anti Shock System),
system regulacji twardości zawieszenia HDA (Heavy Duty Absorption),
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: 109 x 61 x 102 cm
Złożony stelaż z kołami: 79 x 61 x 32 cm
Zakres regulacji rączki (od ziemi): 70 - 115 cm
Wysokość rączki w pozycji wyprostowanej (od ziemi): 102 cm
Wewnętrzny wymiar gondoli: 78 x 35 x 21 cm
Szerokość siedziska: 33 cm
Wysokość oparcia: 41 cm
Głębokość siedziska: 25 cm
Długość podnóżka: 18 cm
Średnica kół (tył/przód): 24 / 29 cm
Waga stelaż z kołami: 9,70 kg
Gondola: 5,60 kg
Siedzisko: 5,60 kg
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