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JUNAMA 3w1
DIAMOND S LINE
2,0+AVIONAUT KITE+
Cena

3 400,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 14 dni roboczych

Numer katalogowy

S-02

Kod producenta

S-02

Kod EAN

5901130706402

Producent

JUNAMA

Opis produktu
Najbardziej wyróżniający się wózek dziecięcy Junama Diamond S- line w pięknym kolorze
czerni, w połączeniu z ekskluzywną ramą i niebanalną misą gondoli daje niepowtarzalny
efekt.
Elegancka torba dołączona do zestawu dodaje uroku i zapewnia, że spakujesz wszystkie
potrzebne akcesoria dziecięce.
Piękny złoty stelaż wózka nadaje całemu wózkowi wyrafinowanego stylu. Inspiracją dla
tego wózka są diamenty, których delikatny kształt został odwzorowany na gondoli
wózka.
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Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom marka Junama stworzyła niepowtarzalnywózek Junama Diamond S
Line.
Projektując go autor projektu zainspirował się tym najszlachetniejszym kamieniem.
Obok tego modelu nikt nie będzie mógł przejść obojętnie, a każdy rodzic będzie czuł że jego dziecko podróżuje
w iście królewskim wózku.
Podwójna amortyzacja, szybkie i łatwe składanie do kompaktowych rozmiarów oraz diamentowa struktura
gondoli w wersji 3D zadowolą nawet najbardziej wymagających rodziców. Junama Diamond S Line to
wyjątkowe rozwiązanie dla wyjątkowych rodziców.Junama zadbała o każdy szczegół ,aby właściciele tego
modelu oraz ich dzieci mogli czuć się naprawdę dopieszczeni.W łatwy sposób podróż naszego dziecka
zamienimy w królewską wyprawę.Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka wszystkiego co najlepsze.
Proponujemy więc diamentowy wózek w eleganckim stylu komfort podróży dla dziecka i prestiż dla rodzica
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ZESTAW 4w1 ZAWIERA:
aluminiowy stelaż z kołami
wersja gondolowa
wersja spacerowa
fotelik Avionaut Kite+
torba z przewijakiem
pokrowiec na nóżki do wersji gondolowej i spacerowej
pojemny kosz na zakupy
folia przeciwdeszczowa
uchwyt na butelkę

SPECYFIKACJA MODELU:
system wpięcia MAX-CLICK
system absorpcji wstrząsów anti-shock
centralny hamulec
koła żelowe
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6 amortyzatorów
regulacja wysokości rączki wykonanej z eko-skóry
system skrętnych kół przednich z możliwością blokady do jazdy na wprost
możliwość wpięcia gondoli, spacerówki i fotelika samochodowego przodem lub tyłem do kierunku jazdy
wielostopniowa regulacja budki w gondoli i spacerówce
stopniowa regulacja oparcia w wersji spacerowej do pozycji w pełni leżącej oraz płynna regulacja w wersji gondolowej
regulowane, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa wraz z regulacją wysokości
estetyczny, tkaninowy materacyk w spacerówce
wypinana barierka obszyta ekoskórą w wersji spacerowej
regulacja podnóżka spacerówki wykonanego z eko-skóry chroniącej przed zabrudzeniem
innowacyjny system wentylacji w wersji gondolowej i spacerowej

W ZESTAWIE
Avionaut Kite+ to fotelik zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, od pierwszych dni życia
dziecka. Fotelik został wyposażony w zaawansowany system ochrony bocznej. Ten innowacyjny
system zapewnia w przypadku zderzenia bocznego zmniejszenie przeciążeń i optymalne ułożenie
ciała dziecka. W Avionaut Kite+ zastosowano piankę z pamięcią kształtu, pokrytą miękką, delikatną
tapicerką, dającą maksymalny komfort dziecku, a także zapewniającą bezpieczne, prawidłowe
ułożenie w foteliku. AVIONAUT KITE+ jest uniwersalny, dzięki ergonomicznej rączce może służyć
jako nosidełko, pasuje również do większości ram wózków obecnych na rynku.
Wysoką klasę bezpieczeństwa Avionaut Kite+ potwierdziły liczne niezależne testy europejskie.
Fotelik Avionaut Kite+ można mocować na trzy sposoby poprzez stabilne mocowanie do bazy Dock
lub ISOFIX. Można go również przymocować za pomocą standardowych trzypunktowych pasów
bezpieczeństwa, co ułatwia zastosowany w foteliku system EasyMount.
Dlaczego warto wybrać fotelik KITE+
Kite+ to, bezpieczny i komfortowy fotelik,który idealnie sprawdzi się już w pierwszej w życiu
podróży samochodowej.Fotelik wyposażony w system Easy-in, czyli magnesowa przytwierdzanie
pasów, które pozwala na szybkie i wygodne zapięcie dziecka. Dzięki specjalnie zaprojektowanej
ergonomicznej rączce może służyć jako nosidełko, a także bujaczek. Ponadto Kite+ jest
kompatybilny z większością ram wózków dostępnych na rynku.
Miękki,przepuszczający powietrze materiał z jakiego wykonano tapicerkę Kite+ jest dostosowany
do wyjątkowych potrzeb najmłodszych dzieci. Bogata kolorystyka pozwala na dopasowanie fotelika
do swoich potrzeb. Ponadto wszystkie tkaniny z których wykonano tapicerkę, spełniają restykcyjne
normy testu 0Eko-tex standard100, świadczący o tym, że tkanina ta nie zawiera substancji
szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.
Kite+to fotelik zaprojektowany specjalnie dla potrzeb najmniejszych dzieci. Wyposażony w unikalny
system Easy-In który ułatwia wkładanie dziecka do fotelika. Komfort i bezpieczeństwo zapewnia
wykorzystanie pianki z pamięcią kształtu w specjalnej wkładce, o bezpieczeństwo dba również
innowacyjny materiał EPP pochłaniający przeciążenia
EPP Jest to innowacyjny materiał, który z wyglądu przypomina styropian, znacząco różni się jednak
od niego tym, że nie jest tak sztywny czy też kruchy. Ponadto charakteryzuje go wysoka odporność
na czynniki fizyczne i chemiczne. Doskonałe parametry wytrzymałość sprawiają, że materiał ten
idealnie sprawdza się w konstrukcji fotelików, ponieważ nie ulega on deformacji nawet przy dużych
obciążeniach powstałych w wyniku zderzenia.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

