Smart Trike Składany rowerek Folding Trike™ 600 7w1 - czerwony

cena: 401,14 pln
symbol: STFT5100500
wiek: 9m-3lat
waga dziecka: 0-17kg
kolor: czerwony/czarny
wymiary (cm): szer. 48 x wys. 100 x dł/gł. 97
waga produktu po rozpakowaniu: 7.9kg
waga z opakowaniem: 9.96kg
EAN: 4895211400086

Rewolucyjny składany rowerek trójkołowy 7w1!
Stworzony dla dzieci już od 9 miesiąca życia.
Zaprojektowany w taki sposób aby z łatwością złożyć go do kompaktowych rozmiarów i przechowywać w dowolnym miejscu.
Koniec kłopotów z montażem - by rozłożyć rowerek nie są potrzebne żadne narzędzia! Wystarczy kilka kliknięć i rowerek jest rozłożony lub złożony.
Rowerek rośnie razem z dzieckiem dopasowując się do kolejnych etapów rozwoju dziecka.
Rowerek został wyposażony w technologię Touch Steering™ umożliwiającą manewrowanie rowerkiem za pomocą delikatnego dotyku.
Rowerek ten to połączenie inteligentnej technologii, modnych wzorów i nowoczesnej elegancji.
Rowerek jest nie tylko bardzo wygodny dla maluszka ale także łatwy do sterowania przez rodzica.
Amortyzatory dadzą dziecku w 100% komfortową jazdę!

Wybierz zestaw kolorystyczny do rowerka i odmień jego wygląd!
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opatentowane składanie i rozkładanie rowerka za pomocą kilku kliknięć - nie są potrzebne żadne narzędzia!
kompaktowe rozmiary po złożeniu
zaawansowany technologicznie
Touch Steering™ technologia umożliwiającą manewrowanie rowerkiem za pomocą delikatnego dotyku
teleskopowa rączka dla rodzica
amortyzowane piankowe koła
spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa
fantastyczny układ sterowania jak w najlepszych wózkach
składane, antypoślizgowe pedały, zwiększają bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników
rowerek rośnie wraz z dzieckiem
posiada czerwony Magiczny Przycisk - mechanizm sterujący umożliwiające transformację z rowerka sterowanego przez rodzica na rowerek kierowany przez dziecko
sprzęgło - włączone bądź wyłączone - pozwala na blokadę pedałów
wyściełane siedzisko z wysokim oparciem
3-punktowe szelki bezpieczeństwa
super zwrotne koła
duży, regulowany daszek chroniący przed słońcem
duża torba na zakupy
organizer na przydatne drobiazgi
w zestawie torba transportowa na rowerek

Etap 1:
Kompaktowy, składany rowerek - łatwy do rozłożenia. Nie ma potrzeby montażu. Pasuje do bagażnika każdego samochodu.

Etap 2 (9+ miesięcy):
Rowerek sterowany przez rodzica. W wieku 9 miesięcy, dziecku jest wygodnie siedząc w rowerku i oglądając co dzieje się wokół. Pedały rowerka są złożone aby
ochronić stopy dziecka. Stopy dziecka opierają się na podstawce na nóżki.
Etap 3 (12+ miesięcy):
W wieku ok. 12 miesięcy usuwamy podstawkę na nóżki by dziecko mogło położyć nóżki na podnóżku.
Etap 4 (18+ miesięcy):
Daszek rowerka jest ściągnięty, dziecko nadal opiera nóżki na podnóżku. Rodzice w dalszym ciągu sterują rowerkiem a dziecko cieszy się jazdą, rozwijając pewność
siebie, równowagę i koordynację ruchową.
Etap 5 (24+ miesięcy):
Podnóżki są złożone a pedały zamontowane, czerwony przycisk nawigacji odblokowany, tak by dziecko mogło samodzielnie prowadzić rowerek. Sprzęgło jest włączone,
więc dziecko ma kontrolę nad pedałowaniem.
Rodzice jeszcze pomagają dziecku w początkowych próbach pedałowania naciskając na uchwyt dla rodzica.
Etap 6 (30+ miesięcy):
Uchwyt dla rodzica jest zdjęty, sprzęgło jest nadal wciśnięte jak i przycisk nawigacji.
Dziecko jeździ samodzielnie, bez jakiejkolwiek pomocy.
Etap 7 (32+ miesięcy):
Zdemontuj oparcie rowerka. Dzieci mogą kontynuować samodzielną jazdę!

Najlepszy prezent dla jednorocznego dziecka.
CZYSZCZENIE: Produkt czyścić wilgotną ściereczką z użyciem łagodnych dla dzieci środków piorących. Nie prać osłonki przeciwsłonecznej.

