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Wózek 4w1 Junama
Indyvidual 02+
Baza+ Avionaut
Cena

3 800,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

od 5-21 dni roboczych

Producent

JUNAMA

Opis produktu
Ten wózek sprawdzi się już od momentu narodzin. Wózek Junama Individual z gondolą przystosowany jest do
przewożenia noworodków i małych niemowląt. Dla dzieci, które samodzielnie siedzą, przystosowana jest
praktyczna spacerówka. Nadaje się ona nawet dla trzylatka. Do zestawu możesz dokupić adapter, który
umożliwia wpięcie w ramę fotelika.
Firma Junama to polski producent wózków, które wyróżniają się nowoczesnym, niezwykle eleganckim designem.
Produkty tego wytwórcy zostały przygotowane w tak drobiazgowy sposób, że zachwycają każdym detalem.
Wszystkie oferowane akcesoria Junama idą w krok za trendami mody, a jednocześnie pozostają łatwe w
obsłudze, wygodne i komfortowe dla dziecka.
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Przyjemna w dotyku rączka wózka jest wykończona skórą ekologiczną, co dodatkowo nadaje jej
wyjątkowego charakteru
Rączka jest regulowana, co jest ważne dla rodziców o dużej różnicy wzrostu
Żelowe koła są bezobsługowe - nie trzeba uzupełniać w nich powietrza, jak w kołach pompowanych, mają
jednak podobną wytrzymałość i przeznaczenie terenowe
Dzięki centralnemu hamulcowi na tylne koła wózek w każdej chwili bardzo szybko można zatrzymać i
bezpiecznie postawić, nawet pod górkę
Obszerna gondola zapewnia maluchowi odpowiednią ilość miejsca, nawet, kiedy jest grubo ubrany
System wentylacji znajdujący się w wersji głębokiej i spacerowej gwarantuje odpowiednią cyrkulację
powietrza, przez co dziecko odczuwa komfort termiczny
Siedzisko spacerowe i gondolę rodzice mogą zamontować w obu kierunkach jazdy, co jest coraz częściej
pożądaną cechą
Przednie koła wózka są w pełni obrotowe, co ułatwia spacery w zatłoczonych miejscach
Koła można zablokować do jazdy na wprost, przez co wózek można dopasować do jazdy w każdym
miejscu
Rama wózka została wykonana z aluminium, przez co jest lekka i odporna na działanie niekorzystnych
warunków pogodowych
Dobry system amortyzacji zapewni dziecku komfortowy sen i odpoczynek nawet podczas spacerów po
nierównym terenie
Wnętrze gondoli jest wykonane z bawełny, która jest przyjemnym i bezpiecznym dla dziecka materiałem
Producent do zestawu dołącza pokrowiec na nóżki - dzięki niemu maluch nie będzie odczuwał zimna w
chłodniejsze dni
Regulacja oparcia i podnóżka w siedzisku spacerowym zapewnia możliwość ustawienia najlepszej pozycji,
dopasowanej do aktualnych potrzeb dziecka
Ochronna barierka uniemożliwia wypadnięcie malucha z wózka
Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa zostały dodatkowo wyposażone w miękkie otulinki dla jak
najwyższego komfortu dziecka
Kosz zakupowy jest zapinany na zamek błyskawiczny, dzięki czemu mamy gwarancję, że podczas
spacerów nie zgubimy żadnego elementu
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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
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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.

BAZA
Baza isofix dla fotelika Kite+. Wymaga jednokrotnego zainstalowania w samochodzie bezpośrednio do systemu
Isofix samochodu. Taki system montażu ułatwia późniejsze korzystanie z fotelika, ponieważ wystarczy umieścić
go na bazie, nie trzeba za każdym razem przekładać pasa. Baza Dock wyposażona jest również w specjalnie
opracowany przez Avionaut stabilny system mocowania bazy dzięki zastosowaniu systemu ISOFIX wraz z nogą
wspierającą. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo dziecka w przypadku zderzenia, oraz minimalizuje
ryzyko niepoprawnego zapięcia fotelika.
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