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Link do produktu: https://karex.net.pl/legro-gold-3w1-p-99.html

LEGRO GOLD 3W1
Cena

910,00 zł

Cena poprzednia

920,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Wózek ,który pragniemy państwu zaoferować jest to wózek o nazwie
LEGRO wyprodukowany przez firmę "KAREX"
Wózek 3W1 na kołach skrętnych z możliwością blokady

Tylko na naszych aukcjach kupujesz to co widzisz !!!
WÓZEK "LEGRO" ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 1888:2003, NORMĄ UE,ORAZ POSIADA ZNAK
BEZPIECZEŃSTWA"B"
Uniwersalny ,łatwy do złożenia wózek spacerowo-głęboki
Wózek jest bardzo wygodny dla rodziców oraz komfortowy dla dziecka ,dzięki dużym piankowym kołom obszernemu wnętrzu
oraz regulowanej wysokości rączki.

OPIS WÓZKA
regulacja miękkości amortyzacji (tył)
hamulec
przednie koła skrętne z możliwością zablokowania ich do jazdy na wprost
piankowe koła przód i tył
regulacja wysokości rączki od 0,68cm do 109cm w pozycji prostej 0,97cm
łatwość składania stelaża
torba dopinana do rączki
duży kosz na zakupy
waga konstrukcji 7 kg
został wyprodukowany zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN-PN 1888:2004

GONDOLA
1. regulowane oparcie
2. Funkcja kołyski z blokadą kołysania
3. pokrowiec zakrywający całą przestrzeń do budy
4. możliwość przenoszenia gondoli za rączkę w budzie
5. możliwość zamontowania przodem lub tyłem do kierunku jazdy

wygenerowano w programie shopGold

6. folia przeciwdeszczowa
7. możliwość odpięcia budki
8. materacyk oraz delikatne wyścielenie gondoli
9. folia przeciwdeszczowa
10. moskitiera
11. waga 6 kg
wymiary gondoli 38/81

SPACERÓWKA
1. regulacja podnóżka
2. regulacja oparcia na pasku
3. pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
4. pokrowiec na nóżki
5. odpinana barierka
6. możliwość zamontowania przodem lub tyłem do kierunku jazdy
7. regulacja budki z możliwością odpięcia
8. płaska pozycja leżąca dla dziecka
9. daszek w budzie
10. waga 6kg
wymiary spacerówki 90/34

FOTELIK SAMOCHODOWY I TORBA
1. pasy bezpieczeństwa
2. pokrowiec
3. odpinana buda
4. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z bardzo wygodną regulacją długości i ochraniaczami,
5. regulacja rączki do przenoszenia,
6. fotelika można używać jako mini kołyski (z możliwością blokowania na podłodze do siedzenia i zabawy)
Wymiary torby:
szer 43/wys 35

Zestaw zawiera
1. STELAŻ Z KOŁAMI
2. GONDOLA
3. SPACERÓWKA
4. FOTELIK SAMOCHODOWY
5. TORBA DOPINANA DO RĄCZKI
6. TRZY OSOBNE POKROWCE(gondola,spacerówka,fotelik)
7. ADAPTERY DO FOTELIKA
8. MOSKITIERA
9. FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
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