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ADAMEX Chantal
C207 + Maxi-cosi citi
Cena

2 499,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

60 dni roboczych

Numer katalogowy

C207+ citi

Kod producenta

C207+ citi

Producent

ADAMEX

Opis produktu
Prezentujemy Państwu zestaw wózek Chantal wraz z fotelikiem Maxi-cosi.Zestaw 3w1 zawiera gondole ,spacerówkę oraz
fotelik samochodowy.Do zestawu dołączone są adaptery.
CHANTAL jest propozycją wózka, który wyróżnia się ekskluzywnym rodzajem gondoli i eleganckim doborem tkanin.
Metalizowane wykończenia są obecne na stelażach i na felgach. Stelaż wyposażony jest w podwójny, nowy amortyzator, który
posiada możliwość całkowitego usztywnienia. Dzięki tej funkcji oraz skrętnym kołom przednim wózek prowadzi się płynnie na
każdej nawierzchni. Poszycie wózka w elegancki sposób łączy funkcjonalność i prostotę. Budka gondoli i spacerówki posiada
dodatkową wentylację otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny. W misie gondoli od spodu znajduje się
regulowany otwór wentylacyjny. Pokrowiec zawiera okno, które pozwala obserwować dziecko. Styl wózka uzupełniają
nowoczesne bezobsługowe koła poliuretanowe nie wymagające pompowania. Model wyposażony jest w materacyk kokosowy
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Gondola wózka to komfort zarówno dla dziecka jak i rodzica.
Duża i wygodna gondola wyposażona w materac kokosowy posiada regulację oparcia, dodatkowo regulowana kratka na
spodzie gondoli w połączeniu z siateczką w budce zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza.
Chantal posiada specjalną klapkę z okienkiem umożliwiającą zasłonić dziecko przed wiatrem lub słońcem jednocześnie nie
tracąc dziecka z oczu.Tkaniny użyte do produkcji wózka posiadają filtr UV-50 dzięki czemu wnętrze gondoli się nie nagrzewa.
Wózek wyposażony jest w torbę ,moskitierę,mufki na zimę,przewijak podróżny uchwyt na kubek i folię przeciwdeszczową.
Lekka aluminiowa rama składa się do niewielkich rozmiarów,posiada bezobsługowe żelowe koła.Skrętne przednie koła można
zablokować do jazdy na wprost.
Bardzo dobrą amortyzację wózka zapewniają 4 regulowane amortyzatory.
Regulowana rączka pozwoli na dopasowanie wysokość rączki do swoich potrzeb.
Tylne koła można zdjąć wraz z osiką co pozwala na znaczne zaoszczędzenie miejsca.
Duża wygodna spacerówka zapewni komfort podróży twojemu dziecku.
Spacerówka posiada pałąk bezpieczeństwa,pięciopunktowe pasy regulowane oparcie i podnóżek,okrycie na nóżki.

Do zestawu 3w1 dołączony jest najpopularniejszy fotelik dla niemowląt, najczęściej widziany na polskich ulicach
Maxi Cosi Citi.
Wielokrotnie doceniany fotelik samochodowy Maxi Cosi Citi przez rodziców i nagradzany w rankingach
bezpieczeństwa.
Fotelik samochodowy dla niemowląt lekki, wygodny i bezpieczny, pozwala na łatwe
przemieszczanie się z noworodkiem. Watowana tapicerka zapewnia maksimum wygody dla maluszka.
Zestaw zawiera adaptery.
Do wyboru kolory:
Black raven

Concrete grey
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