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Link do produktu: https://www.boboraj.pl/wozek-adamex-monte-d-1-fotelik-kite-3w1-p-15540.html

WÓZEK ADAMEX
MONTE D-1 +
FOTELIK KITE 3W1
Cena

2 219,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

od 5-21 dni roboczych

Numer katalogowy

125461

Opis produktu
W dziale wózki dziecięce warty uwagi jest model Monte, produkt firmy Adamex, który wyznacza
trendy w branży wózków dla dzieci.

MONTE DELUXE CARBON
3W1

MONTE carbon deluxe to wyjątkowy wózek dla wyjątkowej mamy,Wyróżnia go asymetryczny kształt gondoli, z pokrowcem
mocowanym na zamek błyskawiczny. Ekskluzywny charakter tego modelu podkreślają metalowe emblematy z logo firmy oraz
nowa, wyjątkowo pojemna torba na akcesoria.Nie tuzinkowa stylistyka wózka sprawia że wózek wyróżnia się z tłumu. Podwójny
amortyzator zapewnia płynną jazdę oraz bezproblemowe pokonywanie krawężników.Poza tym wózek posiada wiele
udogodnieni takich jak:
łatwo demontowalne koła żelowe , które nie ulegają przebiciu
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa,
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materac z wyciąganym wkładem kokosowym dzięki czemu całość można prać,
odpinaną barierkę,
wentylowaną gondolę,
regulowany podnóżek oraz oparcie w gondoli i siedzisku spacerowym,
torbę podręczną, która spełnia także funkcję plecaka,
przykrycie na nóżki do gondoli i siedziska spacerowego,
folię przeciwdeszczową i moskitierę,
rękawiczki,
uchwyt na kubek, butelkę
przewijak.

Gondola:

wygenerowano w programie shopGold

W ZESTAWIE
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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,
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