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QUERO WÓZEK
WIELOFUNKCYJNY 3W1
STELAŻ GRAFIT
Cena

1 340,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu

NOWOŚĆ !!!
Wózek ,który pragniemy państwu zaoferować jest to wózek
QUERO alu
wyprodukowany przez firmę "KAREX"
Wózek 3W1 na kołach skrętnych z fotelikiem samochodowym z możliwością blokady
Poszycie wózka wykonane jest z materiałów lnianych
QUERO alu to premierowy model wózka głęboko spacerowego na aluminiowej ramie z innowacyjnym systemem
składania.Quero alu ma prowadnicę obszytą eco-skórą,pojemny kosz na zakupy i bardzo lekką plasyikową
spacerówkę,posiada kakże regulowane oparcie spacerówki i oparcie gondoli regulowane z zewnątrz dzięki nowoczesnemu
systemowi.Ponadto regulowana jest wysokość prowadnicy i podnóżka.Gondole i spacerówkę można zamontować przodem lub
tyłem do kierunku jazdy.Każdy z elementów posiada osobne przykrycie na nóżki

7 GRATISÓW !!!
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA, MOSKITIERA, REGULACJA OPARCIA W GONDOLI,PRZEWIJAK , UCHWYT NA BUTELKĘ,MATERAC DO
SPACERÓWKI,MATERAC DO FOTELIKA
Do wyboru koła pompowane lub żelowe

Wymiary:
Stelaż złożony 78(długość) x 60(szerokość) x 30(wysokość) cm
Wymiary środka gondoli38(szerokość) x 82(długość) x 25(wysokość) cm
Wymiary środka spacerówki34(szerokość) x 78(długość oparcia) x 26(długość siedzonka) x 23(długość podnóżka)
Waga stelaża(z kołami)8,5 kg
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Waga wersji spacerowej13 kg
Waga wersji głębokiej14 kg
Zakres wysokości regulacji rączki od 74cm do 117 cm

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
-STELAŻ Z RĄCZKĄ POKRYTĄ EKO-SKÓRĄ
-GONDOLA Z PODNOSZONYM OPARCIEM
-SPACERÓWKA
-FOTELIK SAMOCHODOWY DO 11 KG
-TRZY POKROWCE; DO SPACERÓWKI , GONDOLI I FOTELIKA
-WIELOFUNKCYJNY FOTELIK Z ADAPTERAMI DO WPINANIA NA STELAŻ
-FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
-MOSKITIERA NA WÓZEK
-TORBA + PRZEWIJAK
-DWA MATERACYKI;DO SPACERÓWKI I FOTELIKA
-UCHWYT NA BUTELKĘ
-KOŁA DO WYBORU (DWA RODZAJE)

W ofercie mamy także inne modele wózków,parasolki,śpiwory,oraz sanki
Do każdego wózka dołączamy paragon
Wózki są nowe
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ,zawsze z przyjemnością udzielmy wszelkich informacji.
Kupując wózek naszej firmy przekonasz się , że to był dobry wybór
Życzymy udanych zakupów!!!
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