Adaptery fotelika samochodowego BeSafe,MC,Cybex,Recaro - wózek Egg

cena: 99,90 zł
symbol: BSEGCSADMU
wiek: 0+
kolor: czarny
wymiary (cm): szer. 28 x wys. 8 x dł/gł. 8
waga produktu po rozpakowaniu: 0.4kg
waga z opakowaniem: 0.6kg
EAN: 5060225069904

Niektóre produkty się tworzy, niektóre produkty się rodzą.

Dzięki tym adapterom, możesz zamontować na stelażu wózka Egg fotelik samochodowy.
Adaptery kompatybilne z fotelikami:
●
●
●
●
●
●
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BeSafe iZi Go, iZi Go Modular
Maxi-Cosi Cabrio Fix, Pebble, Pebble Plus, Rock
Cybex Cloud Q, Aton Q, Cloud Z
Recaro Privia, Zero
Kiddy Evoluna Fix
Nuna Pipa
Joie i-Gemm

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.
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.
Zalety:
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duża budka z cichym mechanizmem składania
5 pozycji ustawienia rączki
rączka wózka pokryta eko-skórą
5-punktowe szelki bezpieczeństwa
luksusowa wkładka siedziska
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
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

