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Wózek Camarelo 4w1
Previo PR-1
Cena

3 025,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

od 5-21 dni roboczych

Producent

CAMARELO

Opis produktu
Wybór wózka dla Dziecka to nie jest tak łatwa sprawa, jak mogłoby się wydawać. Ważne są nie tylko wygoda i
bezpieczeństwo Malucha, ale również komfort w prowadzeniu wózka i jego funkcjonalność. Nowe spojrzenie na
potrzeby dzieci i rodziców zaowocowało stworzeniem wózka PREVIO, który odpowiada oczekiwaniom aktywnych,
nowoczesnych rodziców, stawiających na bezpieczeństwo, jakość, mobilność i design.
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Wózek łączy w sobie elegancję, sportowy szyk oraz funkcjonalność, co z pewnością
stanowi dla rodziców fundamentalną kwestię. Innowacyjne rozwiązania jakie
Państwu proponujemy: nowy typ ramy i innowacyjny system jej składania,
stonowanej tapicerki , nowy typ gondoli z drewnianym spodem z regulacją zagłówka
i frezowanym systemem wentylacji czyni ten wózek godnym uwagi. Doskonale się
prowadzi w każdym terenie. Wyposażono go w żelowe koła, które nigdy nie ulegną
przebiciu. Są wysoce wytrzymałe na wszelkie warunki pogodowe i zewnętrzne,
a przy tym nie wymagają szczególnej obsługi. Po prostu jedź! Udoskonalona
amortyzacja zawieszenia gwarantuje gładką jazdę po różnych nawierzchniach
i wysoki komfort dla ciebie i małego pasażera.
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Gondola:
przestronna gondola z kilkustopniową regulacją oparcia i wentylacją;
prosty i niezawodny mechanizm mocowania gondoli;
materac z maty kokosowej;
możliwość zainstalowania gondoli przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
duża klapa dla ochrony przed wiatrem lub śniegiem;
ergonomiczny mechanizm składania budki;
odpinana budka z zamkiem;
okno wentylacyjne;
podszewka z bawełny 100%;
uchwyt do przenoszenia gondoli
regulowana budka.
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Wersja spacerowa:
trwałe podparcie dla pleców dziecka;
regulacja oparcia od pozycji siedzącej do całkowicie poziomej;
regulowany podnóżek;
pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z ochraniaczami;
możliwość zainstalowania spacerówki przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
duży daszek osłaniający przed słońcem;
zdejmowana budka;
prosty mechanizm odpinania barierki.
Cechy konstrukcji/podwozia:
lekka aluminiowa, kompaktowa konstrukcja, niezwykle prosta do złożenia;
wygodna w transporcie;
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konstrukcja przystosowana do montażu fotelika samochodowego;
regulowana wysokość rączki;
ergonomiczny hamulec centralny;
wzmocnione zawieszenie;
amortyzowana konstrukcja z możliwością wielostopniowej regulacji twardości zawieszenia;
system anti-shock!;
rączka pokryta wysokiej jakości ekoskórą;
system skrętnych kół przednich z możliwością blokady i jazdy na wprost;
pojemny kosz na zakupy

Koła:
pompowane z łożyskami;
przednie obracane w pełnym zakresie 360°
blokowany mechanizm obrotowy
koła przednie 10", koła tylne 12"
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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