Składany rowerek trójkołowy Doona LIKI S5 5w1+uchwyt na kubek-czerwony

cena: 1.079,01 pln
symbol: DN550-99-031-025 N19
wiek: 10m-3lat
waga dziecka: 0-20kg
kolor: czerwony
wymiary (cm): szer. 50 x wys. 85 x dł/gł. 62
waga produktu po rozpakowaniu: 6.84kg
waga z opakowaniem: 8.27kg
EAN: 4897055667441

Najbardziej kompaktowy rowerek świata!

Przygotuj się na niezwykłą podróż ze składanym rowerkiem Liki od Doona™, najbardziej kompaktowym rowerkiem na świecie.
Kompaktowa, miejska stylistyka Składanego rowerka Liki pozwala na bezpieczne użytkowanie i wspaniałą zabawę, ponieważ elegancko łączy w sobie
funkcjonalność i estetykę.
Dzięki unikalnemu i opatentowanemu rozkładaniu, genialny rowerek Liki możesz rozłożyć za pomocą jednej ręki, trzymając jednocześnie dziecko na rękach - nie
potrzebne są też żadne narzędzia!
Liki pozwala wygodnie podróżować z dzieckiem, ponieważ łatwo mieści się w bagażniku nawet najmniejszego samochodu i spełnia wymiary bagażu kabinowego
tak więc można zabrać go na pokład samolotu!

Jest w pełni zmontowany i można go używać bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.
Rowerek wykonany jest z wysokiej jakości polimerów wzmacnianych włóknami i nierdzewiejącego aluminium, posiada koła o wysokiej trwałości. Rowerek Liki to
kolejny etap w bezpiecznym i przyjemnym podróżowaniu z dzieckiem po zakończeniu użytkowania fotelika samochodowego Doona™.
W zestawie torba transportowa na rowerek!
Zaprojektowany, aby rosnąć wraz z dzieckiem, Liki jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat.
Przenieś się pomiędzy pięcioma etapami rowerka Liki, dostosowując rowerek do rosnącego dziecka:
Etap 1:
10-18 miesięcy - wysokie oparcie siedziska z regulacją, uchwyt dla rodzica, podnóżek, pałąk dla dziecka, daszek z ochroną 50UV.
Etap 2:
18-24 miesiące - wysokie oparcie siedziska z regulacją, uchwyt dla rodzica, podnóżek.
Etap 3:
24-30 miesięcy - wysokie oparcie siedziska z regulacją, uchwyt dla rodzica, pedały.
Etap 4:
30-36 miesięcy - niskie oparcie, pedały.
Etap 5:
Składany za pomocą jednego kliknięcia przyciskiem, idealny do podróżowania.
Cechy:
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Odpowiedni dla dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3 lat
Najmniejszy składany rowerek na rynku
Rozkładanie zaledwie w 3 sekundy!
W pełni zmontowany - gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka
Charakteryzuje się eleganckim, miejskim designem, oferującym maksymalną funkcjonalność i wygodę
Łatwa nawigacja przez rodziców i dziecko dzięki podwójnemu układowi kierowniczemu - na kierunek jazdy może wpływać rodzic bądź dziecko
Łatwy do przenoszenia i przechowywania
Idealny do podróży - łatwo mieści się w bagażniku samochodu lub w kabinie bagażowej samolotu
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Wykonany z wyjątkowych materiałów, aby zapewnić długotrwałą jakość i użytkowanie
Wysokiej jakości koła zapewniające płynną jazdę
Daszek z ochroną 50 UV
Przyjemny w dotyku pałąk dla dziecka
Miękkie nakładki na pasach bezpieczeństwa
Torba Premium na zakupy
Torba transportowa na rowerek w zestawie
Uchwyt dla rodzica z możliwością ustawienia w 3 pozycjach
Hamulec nożny
System szybkiego montowania i demontażu pedałów

Co ma model S5, a czego nie ma S3:
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torba transportowa na rowerek
paski na rzep przytrzymujące stopy na pedałkach
drewniane, eleganckie rączki na kierownicy

Specyfikacja:
●
●
●
●
●
●
●

Najwyższej jakości polimery wzmocnione włóknem
Nierdzewiejące aluminium
Koła o wysokiej trwałości
Odpowiedni dla wieku: 10 miesięcy - 3 lata
Maksymalne obciążenie produktu: 20 kg
Masa produktu: 6,7 kg
Wymiary (WxHxL): Złożony: 32 x 23,3 x 60 cm / Rozłożony z uchwytem dla rodzica: 50 x 102,5 x 93,7 cm / Rozłożony bez uchwytu dla rodzica: 50 x 85 x 62 cm

Torba na zakupy

Nakładki na szelkach

Pałąk bezpieczeństwa

5-punktowe szelki

Pasek na rzep na pedałkach

Torba transportowa

Drewniane rączki kierownicy

