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SANKI ŚPIWÓR MINKY
OPARCIE PODPÓRKI PCHACZ
Cena

186,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
WITAMY NA NASZEJ AUKCJI
CHCEMY PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ SANKI FIRMY KAREX Z
POPYCHACZEM Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,PODPURKAMI NA NÓŻKI,OPARCIEM I MATERACEM
TYLKO TERAZ W PROMOCYJNEJ CENIE 196zł

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:
-SANKI Z POPYCHACZEM ORAZ Z REGULACJA WYSOKOŚCI
-ŚPIWÓR MINKY
-ŚRUBY MONTAŻOWE
-PAS BEZPIECZEŃSTWA
-PAS DO CIĄGNIĘCIA SANEK
-OPARCIE
-PODNÓŻKI

DO WYBORU 3 KOLORY SANEK
-SREBRNE
-BIAŁE
-CZARNE
Poszycie śpiworka wykonane wykonane jest z Polskich materiałów o dobrej jakości, które charakteryzują się:
-Podtrzymywaniem idealnej temperatury i wilgotności powietrza;
-Tkaniny nie zmieniają koloru i są wodoodporne

Nasze sanki posiadają aż 4 klepki drewniane dzięki czemu siedzisko jest szerokie i wygodne dla dziecka.
Siedzisko naszych sanek wykonane jest z klepek drewnianych , które są lepszym izolatorem od plastiku i dzięki temu nasze
dziecko nie będzie marzło na długich , mroźnych spacerach.

wygenerowano w programie shopGold

Dodatkowo w śpiworku zamontowane od spodu pasy , którymi można przymocować śpiwór do siedziska sanek
dzięki czemu chroni to dziecko przed upadkiem.
Konstrukcja sanek wykonana jest z bardzo wytrzymałych rur i profili stalowych
Wymiary sanek :
Szerokość płóz : 42cm
Długość sanek : 115cm
Szerokość siedziska : 28cm
Długość siedziska : 65cm
Wysokość od podłoża do siedziska : 22cm
Wymiary śpiwora :
Długość : 85cm
Szerokość : 45cm
Wysokość : 25cm
NIE ZWLEKAJ Z ZAKUPEM !
NIECH ZIMA CIĘ NIE ZASKOCZY !
KOLORYSTYKA ŚPIWORÓW

Po wylicytowaniu proszę określić kolor sanek i kolor śpiwora
W ofercie mamy także inne modele sanek,parasolki,śpiwory,oraz wózki
Do każdych sanek dołączamy paragon, na żądanie fakturę vat.
Sanki są nowe i posiadają pisemna gwarancję producenta.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ,zawsze z przyjemnością udzielmy wszelkich informacji.
509272144
509441459
babysportive@interia.eu
Kupując produkt naszej firmy przekonasz się , że to był dobry wybór
Życzymy udanych zakupów!!!
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