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Bebetto wózek Vulcano
SL09/BIA 2w1
Cena

1 399,00 zł

Cena poprzednia

1 399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 21 dni roboczych

Numer katalogowy

SL09/BIA

Kod producenta

Bebetto

Opis produktu
Firma Bebetto to producent, który wprowadza na polski i europejski rynek wiele innowacji w wózkach
dziecięcych, które świetnie się sprawdzają w codziennych użytkowaniu.
Połączenie nowoczesnego wyglądu,maksymalnej funkcjonalności i bardzo dobrej ceny daje mu popularność w
kategorii produktów wózki dziecięce.
Bebetto Vulcano to wózek, który spełnia wszystkie wymagania młodych rodziców.
Wózek wielofunkcyjny Bebetto Vulcano to sprawdzony model wózka głęboko- spacerowego.

stelaż wózka wykonany z aluminium waga tylko 8,8kg
mały po złożeniu
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system EASY-TO-FOLD- nowy system składania
Wygodny przycisk umożliwia szybkie złożenie konstrukcji. Do złożenia wózka wystarczy ustawić koła błotnikami do
przodu, podnieść rączkę, nacisnąć przyciski po obu stronach konstrukcji i delikatnie przesunąć górną część ramy.
system ANTI-FINGER TRAP -bezpieczeństwo przy składaniu
przednie koła: pompowane, łożyskowane, obrotowe 360' z możliwością zablokowania, posiadają systemy SAS i DMS
W Wózku Vulcano zastosowano pompowane koła. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dobrą amortyzację – co skutkuje
podniesieniem komfortu dla dziecka. W kole zastosowano wentyle samochodowe, dzięki czemu nie wymagają one
stosowania specjalnych adapterów przy pompkach czy kompresorach.
Systemy SAS i DMSSAS (system absorpcji wstrząsów) oraz DMS (zapamiętujący położenie koła) –
zwiększają komfort prowadzenia wózka po nierównym podłożu.
rączka obszyta ekologiczną skórą, posiada regulowaną wysokość
pojemny koszyk na zakupy
centralny hamulec - nowy pedał hamulca.
Warto zauważyć, że został on zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić jak najwygodniejszą obsługę. Pedał hamulca
jest wyprofilowany, aby wygodne było nie tylko jego uruchomienie, ale i zwolnienie. Dzięki temu można go łatwo
obsługiwać – także w sandałach, lekkich klapkach czy butach o powierzchni wrażliwej na zarysowania.
system chowanych osi, zabezpieczający przed ich zgubieniem w trakcie transportu
posiada blokadę przed przypadkowym złożeniem oraz blokadę stelaża po złożeniu
duże wymiary gondoli
kolorowe dodatki wykonane z ecco skóry
posiada kilkustopniową regulację oparcia, zewnętrzny system umożliwiający regulację nawet podczas snu dziecka
posiada uchwyt do przenoszenia
tapicerka wykonana z impregnowanej tkaniny łatwej w czyszczeniu, posiada filtr UV 50+
dno wykonane z plastikowej misy
w zestawie materac ,przykrycie na nóżki oraz bawełniana wyściółka
wentylowana gondola
wyposażona w siatkę wentylacyjną
składana na płasko do transportu

Zestaw zawiera następujące elementy.

1. Gondola wygodna dla dziecka.
2. Siedzisko spacerowe
3. Stelaż + koła 4szt pompowane
4. Folia przeciwdeszczowa
5. Moskitiera
6. Torba na akcesoria wieszana na rączkę wózka
7. Uchwyt na kubek
8. Torba na zakupy do stelaża
9. Przykrycie do spacerówki
10. Przykrycie do gondoli
11. Pałąk do spacerówki
12. Materac do gondoli
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