Wózek bliźniaczy Twin Adventure 2 - czarny

cena: 2.999 pln
symbol: TFK-T-TWA-19-310
wiek: 6m+
waga dziecka: 0-45kg
kolor: czarny
wymiary (cm): szer. 74 x wys. 120 x dł/gł. 112
waga produktu po rozpakowaniu: 18.5kg
waga z opakowaniem: 23.76kg
EAN: 4260484174024

niezawodny, wszechstronny i uniwersalny dla dwójki dzieci
Szukasz przygody? Użyj sprawdzonego i niezawodnego sprzętu jakim jest wózek Twin Adventure 2, który sprosta każdemu kilometrowi fascynującej podróży.
Twin Adventure 2 to najnowsza wersja wózka Twin Adventure.

Co nowego w Twin Adventure 2?
●
●
●
●

nowy kolor ramy - ciemny szary
wszystkie śruby i nity w kolorze czarnym
elementy funkcyjne w kolorze szarym (hamulec ręczny, regulacja rączki, blokada przedniego koła)
nowa blokada przedniego koła

●
●
●

ulepszone zawieszenie na tylne koła
nowy, regulowany pasek do zablokowania złożonego wózka przed otwarciem
zintegorwana z budką osłona przeciwsłoneczna

Cechy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

duża składana budka z ochroną UV 90, okienkiem na magnes i kieszonką na drobne akcesoria
wodoodporne materiały
rączka wózka z możliwością regulacji wysokości
wygodne oparcie z bezstopniową regulacją oparcia
szerokie siedzisko z 5-punktowymi szelkami bezpieczeństwa
solidny, łatwo składający się aluminiowy stelaż
regulowany podnóżek
lekkie 5-ramienne koła z niskoprofilowymi oponami i łożyskami kulkowymi
system „Quick-Relase” pozwalający na bezproblemową wymianę kół
łatwa do ściągnięcia i wyprania tapicerka siedziska
wkładka siedziska wykonana z materiału przepuszczającego powietrze “AIRGO”
tarcza hamulcowa „M-brake” na obu tylnych kołach
zawieszenie tylnej osi
pompowane koła
duży kosz pod siedzeniem

"Oddychająca" Wkładka siedziska

Haczyk na przydatne rzeczy

Opony marki Schwalbe

Hamulec ręczny

Zintegorwana z budką
osłonka przeciwsłoneczna

Tylne zawieszenie

Akcesoria:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gondola Twin + adaptery
Gondola DuoX + adaptery
Zestaw adapterów do dwóch fotelików
Podstawowy adapter do jednego fotelika
Adapter do fotelika BeSafe,Maxi-Cosi,Cybex,Recaro,Kiddy
Adapter do fotelika Romer
Uchwyt na kubek
Pokrowiec na nóżki
Osłona przeciwdeszczowa na jedno siedzisko
Osłona przeciwdeszczowa na dwa siedziska
Osłona przeciwsłoneczna na jedno siedzisko
Osłona przeciwsłoneczna na dwa siedziska
Multiboard
Uniwersalna wkładka do wózka
Mufka na ręce

Rozmiar po złożeniu: 85cm x 74cm x 42cm,
Rozmiar po złożeniu bez kół: 72cm x 74cm x 33cm
Waga bez akcesoriów: 18.5 kg
Maksymalne obciążenie: 45 kg
Powierzchnia leżąca: 88x28 cm
Powierzchnia siedząca: 29x21 cm
Długść oparcia: 49 cm

Świadczymy usługi posprzedażne.
W koszt usługi posprzedażnej wchodzi:
- wartość części zapasowej
- roboczogodzina 50zł netto

