Smart Trike Składany rowerek Folding Trike STR 3 6w1 - różowy

cena: 479 pln
symbol: STR5021233 N19
wiek: 10m-3lat
kolor: różowy/czarny
wymiary (cm): szer. 48 x wys. 96 x dł/gł. 102
waga produktu po rozpakowaniu: 7.55kg
waga z opakowaniem: 9.35kg
EAN: 4895211402134

Najbardziej innowacyjny rowerek na świecie!

Przedstawiamy rewolucyjny, kompaktowy, składany rowerek dziecięcy z certyfikatem wózka spacerowego - jedyny taki na świecie!
STR3 ma piękny design i jest idealny zarówno w podróży jak i przechowywaniu.
Rowerek, który rośnie razem z dzieckiem od 10 do 36 miesięcy!
Rowerek posiada hamulec nożny.

Cechy & Korzyści:
Główne cechy rowerka

●
●
●
●
●
●

Kompaktowy i w pełni składany
Niezwykle łatwe kierowanie dzięki technologii Touch Steering®
Rozkładane oparcie siedziska dla drzemek podczas spaceru
Opatentowane amortyzatory dla płynnej jazdy
Przycisk sterowania - zmiana kontroli nad rowerkiem - rodzic lub dziecko
2-etapowe pedały - antypoślizgowe, z możliwością demontażu

Bezpieczeństwo
●
●
●
●
●
●

Regulowane, 5-punktowe szelki bezpieczeństwa
Hamulec nożny na tylne koło
Pałąk bezpieczeństwa pokryt pianką
Duża budka z ochroną UV - z możliwością demontażu
Zgodny z wymogami bezpieczeństwa
Certyfikat wózka spacerowego

Dodatkowe cechy
●
●
●
●
●

Wysokie oparcie siedziska
Wyściełana tapicerka siedziska i zagłówka - możliwość demontażu, możliwość prania
Koła z pianki EVA - ciche i odporne na przebicia
Składany podnóżek dla malucha
Torba na zakupy

Kontrola rodzic/dziecko
Zdecyduj w mgnieniu oka. Naciśnij czerwony przycisk na błotniku przedniego koła i obróć go o 180° aby zmienić kontolę.

Pedały z możliwością demontażu
Wepnij antypoślizgowe pedały aby pozwolić Twojemu maluchowi na samodzielną jazdę i odkrywanie.

Składany podnóżek
Dziecko jest jeszcze za małe aby móc pedałować? Żaden problem, nóżki dziecka mogą spoczywać wygodnie na podnóżku.

Szelki bezpieczeństwa
5-punktowe szelki bezpieczeństwa zapewniają dziecku odpowiednie zabezpieczenie podczas jeżdżenia rowerkiem.

Teleskopowa rączka dla rodzica
Dopasuj wysokość rączki do swojego wzrostu, by prowadzenie rowerka było jeszcze przyjemniejsze.

Hamulec nożny
Zaawansowany system postojowy kontrolowany przez rodzica. Daje Ci jeszcze więcej kontroli nad rowerkiem.

Technologia Touch Steering®
Technologia Touch Steering® zapewnia rodzicowi genialną kontrolę nad rowerkiem bez użycia żadnego wysiłku w kierowaniu.
Wystarczy, że lekko dotkniesz rączki dla rodzica a kierownica intuicyjnie skręci we właściwym kierunku.

Najwyższy komfort jazdy
Wygodne, miękkie siedzisko dla dziecka zapewnią maksymalny komfort podróży a rozkładane oparcie będzie idealnym rozwiązaniem na drzemkę podczas
spaceru.

Bezpieczeństwo to również komfort
Ze szczególną troską skupiamy się na funkcjach zapewniających przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno dla malucha jak i jego rodzica - by mieć pewność, że
każda podróż będzie bezstresowa dla wszystkich.
Dlatego też rowerek wyposażony jest w:
●
●
●

hamulec sterowany przez rodzica
5-punktowe szelki bezpieczeństwa
budkę z ochroną UV

Jakie korzyści daje rowerek trójkołowy?
Jest cennym rozwiązaniem na zacieśnianie więzi między rodzicem a dzieckiem.
Wspomaga rozwój motoryczny dziecka.
Super wygodny dla rodziców i zapewniający doskonałą zabawę dzieciom!

Ten rowerek 6w1 posiada 6 etapów użytkowania, więc rośnie on razem z Twoim dzieckiem od momentu używania go jako wózek spacerowy do momentu, w
którym dziecko samodzielnie prowadzi swój ulubiony rowerek, rozwijając jednocześnie umiejętności motoryczne, pewność siebie, koordynację i niezależność.
Małe dzieci mogą nauczyć się sterowania rowerkiem i pedałowania, podczas gdy to rodzice mają kontrolę nad tym, w którym kierunku podąża rowerek. Dzięki
temu dziecko osiągnie dwie najważniejsze umiejętności potrzebne do kierowania rowerkiem - bez obaw o to, że dziecko się wywróci i zrazi do jeżdżenia na
rowerku.
Kiedy dziecko będzie już wystarczająco duże, może samodzielnie prowadzić rowerek!
Przycisk sterowania umieszczony pomiędzy rączką dla dziecka a błotnikiem pozwala rodzicom na szybką zmianę kontroli nad rowerkiem - rowerkiem kieruje
dziecko lub rodzic - w zależności od potrzeb (gdy dziecko ma siły i chęci, to ono kieruje rowerkiem; gdy jest zmęczone, kontrolę nad rowerkiem przejmuje rodzic).

Najwyższa jakość materiałów
Dodatkowy komfort jazdy zapewnią opatentowane amortyzatory, atrakcyjny design oraz wytrzymałe koła z pianki EVA, które zapewnią płynną jazdę bez obaw o
przebicie opony na ostrym elemencie.

Bezproblemowe rozkładanie i składanie rowerka
Aby złożyć rowerek, nie potrzebne są żadne narzędzia! Wystarczy kilka kliknięć i rowerek jest gotowy do drogi.

Etapy użytkowania Rowerka/wózka STR5
Etap 1: Rowerek składa się do kompaktowych rozmiarów. Przechowuj go z kołami zamontowanymi lub zdemontowanymi.
Etap 2 (10M+): Dziecko skierowane tyłem do rodzica. Możliwość regulacji oparcia pozwala na komfortową drzemkę podczas spaceru.
Etap 3 (10M+): Komfort & Zabawa. Dziecko cieszy się komfortową jazdą z oparciem podniesionym wyżej i nogami spoczywającymi na podnóżku. Bezpieczeństwo
zapewniają budka z ochroną UV, 5-punktowe szelki bezpieczeństwa i pałąk bezpieczeństwa.
Etap 4 (18M+): Rozwijanie cennych umiejętności. Zdemontuj budkę i obserwuj, jak dziecko rozwija równowagę i pewność siebie oraz pogłębia ciekawość świata
ciesząc się jazdą.
Etap 5 (24M+): Nauka pedałowania. Złóż podnóżek, zdemontuj pałąk bezpieczeństwa, zamontuj pedały i za pomocą przycisku sterowania zmień kontrolę nad
rowerkiem z rodzica na dziecko. Gdy dziecko zacznie samodzielnie jeździć, będzie w ten sposób rozwijać zdolności motoryczne.
Etap 6 (30-36M+): Wspieranie niezależności. Obniż maksymalnie rączkę dla rodzica. Wysokie oparcie siedziska i 5-punktowe szelki bezpieczeństwa będą

zabezpieczać dziecko podczas cudownego przeżycia jakim będzie samodzielne kierowanie rowerkiem! W tej sposób twój maluch staje się małym odkrywcą.

Wymiary rowerka po rozłożeniu: szer. 48 x wys. 96 x dł. 102
Wymiary rowerka po złożeniu: szer. 32 x wys. 62 x dł. 37

