Wózek spacerowy Bumprider Connect - stelaż biały/siedzisko niebieskie

cena: 1.650 pln
symbol: BRC-51284-722
wiek: 6m+
kolor: biały/niebieski
wymiary (cm): szer. 50 x wys. 90 x dł/gł. 107
waga produktu po rozpakowaniu: 9kg
waga z opakowaniem: 10.34kg
EAN: 1200212847229

REWOLUCYJNY i JEDYNY W SWOIM RODZAJU WÓZEK
Connect – innowacyjny i wyjątkowy wózek, który daje możliwość łączenia ze sobą dwóch pojedynczych wózków za pomocą magnesów - jeden obok drugiego.
Masz dzieci o małej różnicy wieku? Dzięki opcjonalnej gondoli wózek nadaje się również dla najmłodszych dzieci. Już nie będzie problemu z wychodzeniem na
spacer z dwójką dzieci.

Wózek Connect 2 to jedyny wózek na świecie, który w kilka sekund można zmienić z wózka pojedynczego w wózek dla dwójki dzieci - a wszystko za pomocą
innowacyjnych magnesów wózka! Opatentowany system blokujący pozwala złączyć ze sobą dwa wózki pojedyncze.
Na wózek Bumprider Connect 2 można zamontować zarówno gondolę jak i fotelik samochodowy. Jego cenną cechą jest również błyskawiczne składanie.
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Opatentowane magnesy umożliwiające łączenie dwóch wózków Connect - magnesy są deaktywowane na czas lotu samolotem
Składanie, rozkładanie, prowadzenie wózka za pomocą jednej ręki - a to wszystko po to, by spacerowanie i podróżowanie z dzieckiem było jeszcze przyjemniejsze
Niezwykle płynna jazda, dzięki małym lecz super zwrotnym przednim kołom
Możliwość zamontowania fotelika samochodowego
Przednie koła skrętne bądź zablokowane
Podnóżek z regulacją wysokości
Wygodna wkładka dla dziecka
Pozycja leżąca dla dziecka
Duża budka
Wyjątkowy design
Wysokość oparcia 40 cm
Zawieszenie na przednie koła
Możliwość użytkowania już od narodzin - dostępna kompatybilna gondola
Duży kosz pod siedziskiem - pomieści to, co konieczne podczas spaceru zarówno dla mamy jak i jej dziecka
Wyjątkowy, niegniotący się materiał budki
Wytrzymała konstrukcja
Tkaniny wózka można prać
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5-punktowe szelki bezpieczeństwa
Hamulec nożny
Blokada po złożeniu wózka - wózek nie będzie się samoczynnie rozkładać

