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Link do produktu: https://www.boboraj.pl/wozek-junama-3w1-diamond-s-line-20pixel-p-16567.html

WÓZEK JUNAMA 3w1
DIAMOND S LINE
2.0+PIXEL
Cena

3 873,60 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 14 dni roboczych

Numer katalogowy

S-02

Kod producenta

S-02

Kod EAN

5901130706402

Producent

JUNAMA

Opis produktu
Zjawiskowy, niebanalny wózek dziecięcy od Junama to Wózek Junama Diamond S line tutaj
proponujemy go razem z fotelikiem samochodowym Pixel firmy Avionaut, jest to zestaw 3w1.
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.

wygenerowano w programie shopGold

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom marka Junama stworzyła niepowtarzalny wózek 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 3w1 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
Fotelik samochodowy Avionaut PIXEL to najlżejsza konstrukcja dostępna na rynku. Zastosowanie ultralekkiego
materiału kompozytowego pozwoliło zredukować wagę nosidła do 2,5 kg zapewniając jednocześnie maksimum
bezpieczeństwa. Skuteczność ochrony w foteliku potwierdziły testy w kilku europejskich laboratoriach
badawczych. Najważniejsze osiągnięcie tej konstrukcji to znaczące przewyższenie wymagań normy i-Size

Materiał, z którego wykonana jest skorupa PIXEL'a to nie styropian, to ultralekki kompozyt pianki EPP.
Kompozyt pochłania energię zderzenia oraz zmniejsza przeciążenia. Materiał ten przypomina wyglądem
styropian, jednak zasadnicza różnica polega na tym, że nie jest on tak kruchy i sztywny. Ze względu na to, że
pianka EPP nie podlega deformacji nawet przy dużych obciążeniach, doskonale się sprawdza przy budowie
fotelików samochodowych. Wszystko dzięki doskonałym parametrom wytrzymałości. Dodatkowym plusem tego
rozwiązania jest fakt, że pianka EPP jest produktem ekologicznym i w 100% podlega recyklingowi.
Wkładka Pixel to rewolucja w prawidłowym ułożeniu dziecka w foteliku samochodowym. Wkładka
stabilizuje i zabezpiecza prawidłową pozycję główki, tułowia i miednicy - w linii prostej. Wyprostowana pozycja
nie tylko zwiększa komfort oddychania dziecka, ale także zmniejsza prawdopodobieństwo cofania się treści
żołądka do przełyku, dbając o bezpieczeństwo podczas podróży. Właściwy kąt ułożenia dziecka w foteliku jest
istotne także na prawidłowe oddychanie. Prosty tułów, zgięte nóżki jak w pozycji siedzącej - to lepsze warunki
neutralizacji siły działającej podczas uderzenia. Niezależnie od tego, czy dziecko śpi, czy nie, jego ciało jest
lepiej zmobilizowane do działania w trakcie zdarzenia. Wkładkę należy dostosować do wieku dziecka wyjmując
kolejne stabilizatory. Pomimo tych usprawnień producent zaleca przerwę w dłuższej podróży, co najmniej raz na
dwie godziny oraz niepodawanie pokarmów oraz płynów bezpośrednio przed wyruszeniem w drogę.
Odpowiednie odchylenie główki oraz właściwe ułożenie ciała dziecka w foteliku przyczynia się do poprawy
mechaniki oraz komfortu oddychania podczas jazdy. Ogranicza to ryzyko uduszenia lub niedotlenienia dziecka.

Bezpieczeństwo:
skuteczność ochrony przewyższająca wymogi normy i-Size
najlżejszy fotelik na świecie dzięki innowacyjnym materiałom, które pochłaniają energię uderzenia
system ochrony bocznej Dynamic Stress Shield
mocowanie do bazy IQ ISOfix za pomocą systemu Click'n'Drive z wizualnym i dźwiękowym
potwierdzeniem poprawności instalacji

Komfort:
waga 2,5kg
luksusowa tapicerka wypełniona pianką z pamięcią kształtu
jedwabiste tkaniny pokrycia
budka chroniąca przed słońcem i wiatrem
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