Wózek spacerowy Egg - jurajski krem EKSPOZYCYJNY

cena: 2.999 zł
symbol: BSEGSTJUCRCH EKS
wiek: 6m+
waga dziecka: 0-25kg
kolor: jurajski krem
wymiary (cm): szer. 59 x wys. 106.5 x dł/gł. 98
waga produktu po rozpakowaniu: 13.5kg
waga z opakowaniem: 18.05kg
EAN: 5060427624505

Uwaga! Wózek pochodzi z ekspozycji na sklepie.
Niektóre produkty się tworzy, niektóre produkty się rodzą.
Wózek Egg został specjalnie zaprojektowany z myślą o świadomych stylu rodzicach.
Miękkie w dotyku tkaniny tworzące jednocześnie łagodne kształty i ciągłe linie dają wózkowi Egg stylowy i luksusowy wygląd.
Znakomita konstrukcja zapewnia dziecku komfortową jazdę i łatwość w obsłudze każdemu rodzicowi.
Dzięki gondoli do wózka Egg, Twoje dziecko będzie mogło podróżować z klasa już od samych narodzin.
Zobacz dostępne gondole >>
Aby zapewnić dziecku maksymalny komfort rekomendowane jest zakupienie wkładki do wózka Egg. Wkładka jest dopełnieniem eleganckiego stylu
wózka, nadając mu niepowtarzalnego i wyrafinowanego uroku. Idealnie komponuje się z kolorystyką wózka.
Egg został wyposażony w opony z technologią Tru-Ride, które gwarantują komfort jazdy, doskonałe manewrowanie oraz zwiększone bezpieczeństwo.
Stelaż, który można złożyć za pomocą jednej ręki jest kompaktowy i wolnostojący po złożeniu.
Przestronne i wygodne siedzisko można ustawić w 3 różnych pozycjach, dodatkowo siedzisko może być skierowane przodem bądź tyłem do kierunku jazdy.
Siedzisko skierowane tyłem do kierunku jazdy umożliwia interakcję z dzieckiem podczas spaceru, rozwijając jednocześnie u dziecka umiejętność mówienia.
Gdy dziecko jest już starsze, siedzisko skierowane przodem do kierunku jazdy zapewni dziecku możliwość oglądania i poznawania otaczającego go świata.

Przekształca się w wózek bliźniaczy
Dzięki pasującym adapterom, z wózka pojedynczego
można stworzyć wózek bliźniaków bądź dzieci rok po
roku, dodając jedynie dodatkowe siedzisko.

Możliwość stworzenia wózka 3w1
Na stelażu wózka można zamontować foteliki
samochdowe takich marek jak BeSafe, Kiddy, Cybex,
Maxi-Cosi czy Recaro za pomocą odpowiednich
adapterów.

Opony z technologią Tru-Ride
Unikalne opony, które dzięki technologii Tru-Ride są
bardziej wytrzymałe na jakiekolwiek przebicia.
Możliwość szybkiego zablokowania przednich kół
ekstremalnie ułatwia manewrowanie wózkiem.

Duży kosz pod siedziskiem
Duża ilość miejsca na torby z zakupami oraz łatwy
dostęp zarówno z przodu jak i z tyłu spełnią
oczekiwania każdej mamy.

Regulowana wysokość rączki
Rączkę wózka można regulować w 5 różnych
wysokościach za pomocą obrotowego mechanizmu wszystko pięknie wykończone materiałem z eko
skóry.

Regulacja ustawienia siedziska w obu
kierunkach
Siedzisko jest odpowiednie dla dziecka od 6 miesiąca
życia aż do 25 kg, gdy wózek jest używany w wersji
pojedynczej, i do 15 kg, gdy jest używany jako wózek
bliźniaczy. 3 pozycje ustawienia siedziska, 3 pozycje
ustawienia budki oraz pięknie wykończony
materiałem z eko skóry pałąk bezpieczeństwa.

Regulowany podnóżek
Idealne podparcie dla nóg dziecka (5 pozycji), ukryta
jest w nim moskitiera, dodatkowy schowek w
podnóżku.

Regulowana budka
Wykonana z miękkich, luksusowych tkanin, posiada
cichy mechanizm składania w 3 różnych pozycjach.
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duża budka z cichym mechanizmem składania
5 pozycji ustawienia rączki
rączka wózka pokryta eko-skórą
5-punktowe szelki bezpieczeństwa
pałąk bezpieczeństwa pokryty eko-skórą (możliwość demontażu)
5 pozycji ustawienia podnóżka
osłonka przeciwdeszczowa w zestawie
moskitiera w zestawie (sprytnie schowana w podnóżku, pasuje również na gondolę Egg)
opony z technologią Tru-Ride®
łatwe w demontażu przednie i tylne koła
duży kosz na zakupy pod siedzeniem
obrotowe bądź zablokowane przednie koła
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zawieszenie na wszystkich czterech kołach
3 pozycje ustawienia siedziska - zarówno gdy jest skierowane przodem i tyłem do kierunku jazdy
stelaż składany za pomocą jednej ręki
możliwość stworzenia wózka bliźniaczego bądź rok po roku

