Jeżdżąca walizeczka - Terrance

cena: 169 pln
symbol: TRU-B054
wzrost dziecka (jazda tyłem):
wiek: 3lat-8lat
waga dziecka: 0-50kg
kolor: niebieski
wymiary (cm): szer. 46 x wys. 21 x dł/gł. 31
waga produktu po rozpakowaniu: 1.7kg
waga z opakowaniem: 2.28kg
EAN: 5055192200054

Podróżowanie nie będzie już nudne dla Waszych pociech.
Powiedz do widzenia męczącym podróżom, łzom i napadom złości, gdyż teraz jest Trunki - niezastąpiony towarzysz podróży.

Idealne na prezent, wycieczki oraz wyjazdy urlopowe.
Jest to pierwsza na świecie bezpieczna i bardzo funkcjonalna walizeczka, na której Twoje dziecko może jeździć.
Trunki jest specjalnie zaprojektowane dla dzieci, Twoje dziecko może teraz:
●
●
●

samodzielne się spakować, dzięki czemu uczy się samodzielności i odpowiedzialności za własne rzeczy
urozmaicić sobie podróż i odpoczywać siadając na walizeczce lub jeżdżąc na niej
siedzieć na Trunki i być ciągniętym przez rodziców

Walizeczka Trunki jest lekka, bezpieczna i wytrzymała. Spełnia wszystkie normy dotyczące samolotowego bagażu podręcznego. Dodatkowo jest bardzo pakowna (18
litrów), co umożliwia Twojemu dziecku zabranie ze sobą zabawek, gier, książeczek i dodatkowych ubranek. Posiada pasek służący do noszenia na ramieniu lub do
ciągnięcia. Rogi walizeczki służą do trzymania się.
Wyposażenie:
●
●
●
●
●
●

blokada zamka na specjalny plastikowy kluczyk
wewnętrzne pasy zabezpieczające bagaż
dodatkowa kieszonka wewnętrzna na drobne skarby
uchwyt do noszenia
specjalny paszport dla Twojego dziecka
identyfikator na pasku na wpisanie danych młodego właściciela

Żeby nadać walizce jeszcze bardziej wyjątkowego charakteru można dokupić naklejki

Cechy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 litrów pojemności - dużo miejsca by spakować swoje ulubione zabawki i gry
Bezpieczne zamknięcie - wszystkie rzeczy będą bezpiecznie zamknięte podczas podróży
Lekka i wytrzymała - wysokiej jakości plastik
Wygodne siedzisko - daje odpocząć zmęczonym nogom
Uchwyty "rogi" dla stabilności - chwyć za rogi by sterować walizeczką
Pas do ciągnięcia z kluczem - by mieć pewność, że wszystkie rzeczy są bezpiecznie zamknięte

7. Rączka - łatwa do chwycenia
8. Miękkie gumowe wykończenia - by ochronić delikatne palce podczas pakowania
9. Wewnętrzna kieszeń - by przechowywać skarby wewnątrz i mieć do nich łatwy dostęp
10. Pasy bezpieczeństwa - by bezpiecznie utrzymać pluszaki

Walizeczka Trunki na Instagramie mamailusia

Produkty Trunki na blogu www.bemam.pl

