Wózek spacerowy Oyster 3 - Pepper, szary stelaż

cena: 2.289,01 pln
symbol: BSOY3005202105
wiek: 6m+
waga dziecka: 0-22kg
kolor: ciemny szary
wymiary (cm): szer. 57 x wys. 102 x dł/gł. 94
waga produktu po rozpakowaniu: 11.7kg
waga z opakowaniem: 14.59kg
EAN: 5060541763425

Zaprojektowany w wyraźnym, eleganckim stylu, jednak możesz mieć pewność, że w kwestii solidności i jakości, stanie na wysokości zadania.

Oyster 3 - Większy wózek, mniejszy po złożeniu
W świecie, w którym kluczową rolę odgrywa oszczędność przestrzeni, Oyster3 może wydawać się większy, niż jego poprzednik Oyster2: siedzisko znajduje się
wyżej, ma większą powierzchnię, większe koła o turbinowej konstrukcji i obciążenie do 22 kg.
Jednak ułatwiając jednocześnie rodzicom życie, wózek Oyster3, jak na swój rozmiar, składa się do wyjątkowo kompaktowych rozmiarów i można go również złożyć
z zamontowanym siedziskiem.
Wózek wyposażony jest w wysuwany uchwyt ułatwiający przenoszenie wózka, zarówno w przypadku przechowywania, jak i transportu publicznego.

Wszechstronność wózka Oyster 3
Składanie z zamontowanym siedziskiem
Jest to wózek, który w trybie wózka spacerowego będzie składał się z siedziskiem zamontowanym zarówno w pozycji przodem jak i tyłem do kierunku jazdy.
Obracane siedzisko
Wypinanie i wpinanie siedziska jest jednocześnie i łatwe i ergonomiczne; po prostu sięgnij i podciągnij pasek umieszczony między siedziskiem a oparciem i podnieś
siedzisko, by zmienić kierunek, którym będzie podróżować maluch.
Dostosowany dla dzieci już od nardzin
Siedzisko można rozłożyć na płasko (w obu kierunkach jazdy), dzięki czemu nadaje się dla dziecka już od narodzin.
Maksymalne bezpieczeństwo i komfort
5-punktowa uprząż bezpieczeństwa z nakładkami naramiennymi i zagłówkiem dla dodatkowego komfortu, rozpinana budka z ochroną przeciwsłoneczną UV 50+,
wysuwany daszek przeciwsłoneczny i siatka wentylacyjna na upalne letnie dni zapewniają dziecku maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas każdego
spaceru.

Inżynieria i Design wózka Oyster 3
Eleganckie wzornictwo
Pięknie wykonany stelaż wózka Oyster3, bardzo starannie wykończony ręcznie obszytym pałąkiem dla dziecka i rączką dla rodzica z teleskopową regulacją.
Lekkie i płynne prowadzenie
Ultra płynne prowadzenie połączone z nowymi, większymi kołami o turbinowej konstrukcji wyposażonymi w opony z poliuretanowej pianki, które są zarówno
wytrzymałe jak i odporne na wszelkie przebicia. Wózek Oyster3 został również wyposażony w bardziej miękkie zawieszenie do jazdy w każdym terenie a także
przednie, obrotowe koła z systemem blokady za pomocą jednego przełącznika.
Rośnie razem z dzieckiem
To, co naprawdę robi wrażenie w Oyster3, to fakt, że rośnie on razem z pasażerem, od niemowlaka do dziecka; na krawędziach budki znajdują się dwa przyciski
zwalniające, które po jednoczesnym naciśnięciu umożliwiają rodzicowi regulację wysokości budki i uprzęży bez regulowania pasów bezpieczeństwa oddzielnie.

Kluczowe cechy:
●
●
●
●

daszek przeciwsłoneczny i siatka wentylacyjna
budka z ochroną UV 50+
siedzisko można rozłożyć na płasko - odpowiednie dla dziecka od narodzin
wózek można złożyć z zamontowanym siedziskiem

●
●
●
●
●
●
●
●

regulacja podnóżka - materiał podnóżka można dodatkowo wypchać na zewnątrz dla dodatkowego komfortu
przestronny i wentylowany koszyk na zakupy
przednie obrotowe koła z systemem blokady za pomocą jednego kliknięcia
oszałamiający stelaż wyposażony we wspaniałe materiały i delikatne oznaczenie marki
budkę i szelki można regulować na wysokość aby dostosować je do rosnącego dziecka
unikalny design kołami turbinowymi dla precyzyjnego wykończenia wózka
poliuretanowe koła piankowe i zawieszenie na wszystkie koła zapewniające płynniejszą jazdę w każdym terenie
osłona przeciwdeszczowa w zestawie

Konfiguracje:
●
●
●
●
●

siedzisko na płasko (do użytkowania od narodzin)
obracane siedzisko
gondola
system podróżny z fotelikiem samochodowym
ultra kompaktowe składanie (składa się z zamontowanym siedziskiem)

Dostępne akcesoria:
●
●
●

Gondola do wózka Oyster 3
Adaptery fotelika samochodowego
Dostawka do wózka dla starszego dziecka

Wymiary:
●
●
●
●

po złożeniu: szer. 37 x wys. 57 x dł. 71 cm
po rozłożeniu: szer. 57 x wys. 102 x dł. 94 cm
wymiar siedziska: szer. 32 cm x gł. 25 cm
wymiary oparcia: szer. 32 cm x wys. 49 cm

