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Junama Mirror Limited
4w1
Cena

4 600,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

od 5-21 dni roboczych

Producent

JUNAMA

Opis produktu
Junama jest polskim producentem wózków dziecięcych wysokiej jakości, które są dzisiaj znane daleko poza
granicami naszego kraju. Junama to produkty o specjalnym, wyjątkowym wyglądzie i oryginalnej linii. Model
MIRROR SATIN jest doskonałym połączeniem kolorów, delikatnych muśnięć blasku i połysku oraz wysokiej
jakości materiałów. To wszystko w połączeniu sprowadza się do wózka świetnie dopasowanego do stylu życia
rodziców lubiących klasykę połączoną z nowością.
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prezentowany wózek głeboko-spacerowy Junama MIRROR jest nową propozycją producenta. Model ten będzie
idealny dla rodziców, którzy cenią funkcjonalność, praktyczność i wyjątkowe połączenia kolorystyczne. MIRROR
dzięki kołom żelowym dobrze sprawdzi się w trudniejszym, nierównym terenie. Obszerna gondola zapewni
dziecku wysoki komfort podczas spacerów, a wygodne siedzisko spacerowe świetnie będzie się sprawdzało,
kiedy maluch podrośnie i będzie umiał siedzieć samodzielnie.
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Dzięki cetralnemu hamulcowi na tylne koła wózek może bez trudu stać na stromym podłożu
Żelowe koła wózka Tako MIRROR SATIN są całkowicie bezobsługowe, mają podobne właściwości do kół
pompowanych
Dobry system amortyzacji zapewnia dziecku wysoki komfort podczas spacerów
Wnętrze gondoli jest wykonane z bezpiecznej i komfortowej bawełny
Rączka wózka została wykończona przyjemną w dotyku skórą ekologiczną
Wykonany z odpornego aluminium stelaż jest lekki i nie rdzewieje
Możliwość reguacji wysokości rączki wózka zapewnia dostosowanie jej do wzrostu każdej osoby prowadzącej
MIRROR SATIN
Grube, zimowe ubranie dla dziecka nie będzie stanowiło problemu, ponieważ gondola jest obszerna i
komfortowa
Specjalny materacyk w gondoli gwarantuje maluchowi bezpieczeństwo i wygodę
Prawidłowa cyrkulacja powietrza w gondoli i spacerówce jest zapewniona przez specjalny system wentylacji
Przednie koła wózka są obrotowe, jednak można je zablokować do jazdy na wprost, przez co możliwe jest
najlepsze dostosowanie wózka do pokonywanego terenu i warunków
W zestawie znajduje się pokrowiec na nóżki, dzięki któremu dziecko nie będzie odczuwało nieprzyjemnego
chłodu
Zarówno siedzisko spacerowe, jak i gondolę, można zamocować w obu kierunkach jazdy, co jest
rewelacyjnym rozwiązaniem dla rodziców i malucha
Oparcie siedziska oraz podnóżek są regulowane, przez co rodzice mogą zapewnić odpowiednią pozycję
dziecku w każdej chwili
Ochronna barierka w połączeniu z pięciopunktowymi pasami odpowiada za bezpieczeństwo malucha podczas
spacerów
Kosz zakupowy jest zapinany na zamek błyskawiczny, dzięki temu znajdujące się w nim produkt, nie wypadną
podczas szybszych spacerów
W ZESTAWIE
Fotelik samochodowy Kite 0-13 kg przeznaczony jest do przewożenia dzieci tyłem do kierunku jazdy. Fotelik
zapewnia optymalne ułożenie ciała dziecka. W zestawie osłonka na nóżki oraz daszek chroniący przed
warunkami atmosferycznymi.
Wyprodukowany zgodnie z atestem ECE R 44/04
Prosty montaż za pomocą samochodowego pasa bezpieczeństwa
Wyposażony jest w wkładkę absorbującą wstrząsy w trakcie podróży
Zawiera wyjmowaną wkładkę wypełniającą z zagłówkiem
Regulacja długości szelek jednym pociągnięciem
Wygodny pałąk do przenoszenia regulowany w 4 pozycjach
Tapicerkę łatwo zdjąć np. do prania
Trzypunktowe pasy spinane w centralny zamek
Posiada miękkie osłonki na pasy chroniące przed otarciami
Możliwość kołysania fotelikiem - pełni funkcję kołyski
Możliwość zamontowania fotelika na stelażu wózka za pomocą adapterów dołączonych do zestawu
W komplecie daszek przeciwsłoneczny i ocieplacz na nóżki
Do fotelika można dokupić bazę isofix
Wymiary: 42/60/71 cm,
Waga: 3,5 kg,

Baza
Baza do fotelika samochodowego Carlo przystosowana do podróży samochodem. Można przy jej
pomocy w bardzo prosty sposób zamontować fotelik samochodowy w aucie. Bazę montuje się na
stałe, a fotelik jest w nią wpinany. Bazę można zapinać na złącze isofix, lub na samochodowe pasy
bezpieczeństwa.
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