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Wózek Bebetto Torino 2w1 na białe ramie
kategoria: Wózki dziecięce > Wielofunkcyjne > Wózki 2w1

Producent: Bebetto
1 800,00 zł
Opcje produktu:
Kolor: 01/Bia
Kolor: 02/Bia
Kolor: 03/Bia
Kolor: 04/Bia
Kolor: 05/Bia
Kolor: 06/Bia

Kod QR:

Wózek Bebetto Torino 2w1 na białej ramie
Wózek Bebetto Torino 2w1 to ekskluzywny model marki Bebetto. Charakteryzuje się zgrabną
sylwetką, białą konstrukcją z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerka wózka uszyta
jest z ciekawej tkaniny połączonej z eko skórą co daje efekt nowoczesnego design’u w kontraście
z zawsze modną klasyką. Model ten posiada niewielkie rozmiary po złożeniu, obszerną gondolę z
zewnętrzną regulacją oparcia. W bogate wyposażenie wózka wchodzą: zamykany kosz, torba,
uchwyt na kubek, folia przeciwdeszczowa i moskitiera.
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W wózku Torino można liczyć na komfortowy stelaż z amortyzacją ograniczającą drgania
przenoszone na konstrukcję. Koła Flexy Wheels pozwalają na wygodne prowadzenie wózka, a
przy tym nie wymagają pompowania. Możliwość złożenia do kompaktowych rozmiarów zostanie
doceniona np. podczas przewożenia w samochodzie.
Cechy produktu:

- opatentowana i awangardowa lekka aluminiowa konstrukcja;
- amortyzowana konstrukcja oraz możliwość regulacji twardości zawieszenia;
- nowatorski system składania ramy wózka;
- centralny hamulec na tylne koła;
- obrotowe przednie koła wyposażone w systemy pamięci kierunku DMS oraz absorpcji
wstrząsów SAS;
- koła żelowe przednie i tylne z możliwością blokady;
- tapicerka wózka oraz torba wykonane z nietypowego materiału;
- możliwość regulacji oparcia w gondoli;
- gondola z funkcją kołysania z możliwością blokady;
- regulowana budka;
- rączka oraz barierka wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej;
- możliwość regulacji wysokości rączki;
- uchwyt do przenoszenia gondoli;
- gondola PCV z wentylowanym dnem;

-

możliwość obracania siedziska spacerówki w dwóch kierunkach jazdy;
regulowane oparcie siedziska w 3 pozycjach;
rozszerzenie budki w wersji spacerowej;
siedzisko spacerówki odpowiednie dla dziecka poniżej 6 miesiąca życia
regulacja podnóżka siedziska spacerówki;
5 punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji wysokości;
odpinana barierka bezpieczeństwa w formie pałąka;
elementy tapicerki chroniące pociechy przed wpływem negatywnego promieniowania;

W ZESTAWIE

-

aluminiowy stelaż;
gondola wyposażona w budkę, pokrowiec i materacyk;
siedzisko spacerówki wyposażone w budę i pokrowiec na nóżki dziecka;
torba pielęgnacyjna;
pojemny oraz zamykany kosz na zakupy;
uchwyt na butelkę/kubek;
moskitiera chroniąca dziecko przed insektami;
pokrowiec przeciwdeszczowy na cały wózek;
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Możliwość wpięcia fotelika Ramatti, Maxi-Cosi, Cybex oraz Berber za pomocą odpowiednich
adapterów.
Wózek przeznaczony dla dziecka od momentu narodzin do 36 miesięcy oraz do maksymalnej
wagi dziecka 15 kg.
Produkt Polski.

Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach.

Dane techniczne:
waga stelaża 9,1 kg
waga gondoli 4,6 kg
waga siedziska spacerowego 5,5 kg
wymiary po rozłożeniu wys.123/dł. 105/szer.61
stelaż po złożeniu dł.89/szer.29
gondola dł.82/szer.36/wys.21
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