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WÓZEK DZIECIĘCY
WIELOFUNKCYJNY KAMIL 3W1
Cena

620,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
WITAMY NA NASZEJ AUKCJI

Wózek ,który pragniemy państwu zaoferować jest to wózek o nazwie KAMIL
z przekładaną rączką do prowadzenia i fotelikiem samochodowym.
Wózek wyprodukowany jest przez firmę Karex

TYLKO TERAZ ZESTAW W SUPER PROMOCYJNEJ CENIE 600 PLN

WÓZEK KAMIL ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI PN-EN 1888:2003, NORMĄ UE,ORAZ POSIADA ZNAK
BEZPIECZEŃSTWA"B"

Wózek wykonany jest z tkanin impregnowanych przyjaznych dziecku , które są odporne na szkodliwe warunki
atmosferyczne oraz nie przemakają ani nie blakną
Uniwersalny ,łatwy do złożenia wózek głęboko-spacerowy
Wózek jest bardzo wygodny w użytkowaniu dla rodziców , oraz komfortowy dla dziecka ,dzięki
obszernemu wnętrzu oraz regulowanej wysokości rączki.
W skład zestawu wchodzą
wózek KAMIL
fotelik samochodowy
torba dopinana do rączki
pokrowiec na nóżki
folia przeciwdeszczowa
moskitiera
tacka na drobiazgi
barierka
przewijak
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uchwyt na butelkę
nosidło
dopinka do wersji głębokiej
koła pompowane (cztery rodzaje do wyboru)

OPIS WÓZKA
regulacja miękkości amortyzacji (tył)
koła (cztery rodzaje do wyboru)
regulacja wysokości rączki
łatwość składania stelaża
torba dopinana do rączki
przekładana rączka (możliwość jazdy przodem lub tyłem do kierunku jazdy)
4stopniowa regulacja oparcia
automatyczna blokada regulacji podnóżka
5 punktowe pasy bezpieczeństwa
hamulec z przodu i z tyłu wózka
zawieszenie tylne regulowane
buda bez napinaczy
w budzie daszek oraz okienko chroniące przed owadami
moskitiera
tylna część budy odpinana za która również znajduje się moskitiera
z tyłu budy kieszeń na drobiazgi
elementy odblaskowe
torba z bocznymi kieszonkami dopinana do rączki
duże nosidło z dopinanym daszkiem (72x32x18)
pod spodem duży kosz na zakupy
waga całego wózka z kołami 14kg
wymiary stelaża po złożeniu : 99/60/56
Stelaż został wykonany z lekkich i wytrzymałych rur soczewkowych
Zawieszenie na amortyzatorach sprężynowych z regulacją miękkości .

GWARANCJA OBEJMUJE 12 MIESIĘCY
Do każdego wózka dołączamy paragon , na żądanie fakturę vat.
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Wózki są nowe i posiadają pisemna gwarancję producenta.
Po wylicytowaniu proszę o e-mail z kolorem wózka

W ofercie mamy także inne modele wózków,parasolki,śpiwory,oraz sanki

Do każdego wózka dołączamy paragon, na żądanie fakturę vat.
Wózki są nowe i posiadają pisemna gwarancję producenta.
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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