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Link do produktu: http://karex.net.pl/zestaw-kwadratowy-torbaparasolmaterac-p-35.html

ZESTAW KWADRATOWY
TORBA+PARASOL+MATERAC
Cena

85,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI

PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST PRAKTYCZNY ZESTAW

DO WÓZKA DZIECIĘCEGO:

TORBA,PARASOL KWADRATOWY,MATERAC

GRATIS
1. DO KAŻDEJ TORBY UCHWYT NA BUTELKĘ
2. DODATKOWE MOCOWANIE TORBY DZIĘKI CZEMU PASUJE DO KAŻDEGO WÓZKA

OPIS TORBY :
- Niezwykle pojemna torba na akcesoria przeznaczona jest do każdego modelu wózka głębokiego i spacerowego
- Wykonana została z najwyższej jakości atestowanych tkanin
(łatwych w utrzymaniu i konserwacji) stosowanych do produkcji
wózków dziecięcych.
- Posiada dwa systemy mocowania na stelażu wózka-za pomocą
klamerek znajdujących się po bokach lub poprzez napy zamocowane
w pasku.
- Pasek może służyć również do przenoszenia torby na ramieniu
- Wygodne uchwyty umożliwiają przenoszenie torby w ręku.
- Produkt posiada łatwy sposób odpinania za pomocą zamka.
Na zewnątrz torby znajduje się kieszeń
Wymiary torby: 36/28/11 cm.

OPIS PARASOLA :
Parasolka posiada regulowany uchwyt oraz zginany przegub dzięki czemu pasuje do każdego wózka
Parasolkę można również ustawić w dowolnej pozycji,dzięki regulacji przegubów
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średnica parasola:68cm

Wykonana z materiału impregnowanego, używanego przy produkcji wózków
dziecięcych. Parasolka pasuje zarówno do wózków spacerowych jak i głębokich.
Materiał jest w pełni bezpieczny dla dzieci i nie powoduje reakcji alergicznych.
Idealnie chroni przed słońcem oraz deszczem. Uchwyt mocujący umożliwia
ustawienie parasolki pod różnym kątem. Dzięki wypinanemu uchwytowi możemy
w łatwy sposób ją zdemontować. Parasolka ma ładne kształty. Uchwyt nadaje się
do wózków z okrągłym i owalnym stelażem
.

OPIS MATERACA:
Materacyk wykonany jest z tkaniny wózkowej z materiału gładkiego lub we wzorki
w środku wypełniony dodatkowym ocieplaczem. Posiada specjalne otwory na
górne pasy bezpieczeństwa oraz na pas krokowy,
pasuje do każdego wózka spacerowego bądź gondoli

W ofercie mamy także inne zestawy,
parasolki,wózki,śpiwory oraz sanki
Do każdego zestawu dołączamy paragon, na żądanie fakturę vat.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ,zawsze z przyjemnością udzielmy
wszelkich informacji.
Kupując produkt naszej firmy przekonasz się , że to był dobry wybór

Życzymy udanych zakupów!!!
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