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ZESTAW 3W1 X-LANDER X-MOVE
CENA:

4 599,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: DO 4 DNI
Producent: X-Lander

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR ASTRAL BLACK AZURE GREY EVENING GREY
PETROL BLUE

OPIS PRZEDMIOTU

Terenowy wózek X-MOVE w zestawie 3w1 marki

Wózek od urodzenia do 4 roku życia
Waga spacerówki: 15 kg
Waga wózka z gondolą: 13,9 kg
Wymiary spacerówki po złożeniu: 85x41x61 cm
Maksymalna waga dziecka: 15 kg
Koła: pompowane
Prawdziwa terenówka wśród spacerówek. Niezawodny i niezniszczalny X-MOVE oprócz
dużych, pompowanych kół posiada także miękką amortyzację. Mimo dużych rozmiarów
rama wózka składa się łatwo i płynnie. Aby zmniejszyć rozmiar wózka po złożeniu, został
on wyposażony w system szybkiego zdejmowania kół Quick Release za pomocą jednego
przycisku.

Łatwe składanie do małych rozmiarów.

Dwukierunkowa spacerówka - przodem i tyłem do kierunku jazdy

X-MOVE posiada obrotowe przednie koła (z możliwością blokady do jazdy na wprost),
które ułatwią manewry podczas wędrówek. Diody LED umieszczone z przodu poprawiają
widoczność wózka podczas wieczornych spacerów. Spacerówka posiada elemanty
odblaskowe.

Powiększana budka oraz tkaniny z materiałów UV 50 skutecznie ochraniają dziecko przed
słońcem. Duży panel wentylacyjny ułatwi cyrkulację powietrza w środku.

X-PRAM LIGHT 2.0 to najnowsza odłona gondoli X-Lander. Regulowany, dwustopniowy
daszek do ochrony przed słońcem podczas upalnych dni. Ulepszony system wentylacji
umieszczony w przykryciu gondoli i standardowo w budce. Wymiary wewnątrz 80x30x20
cm. Waga gondoli: 4,7 kg. Poszewka gondoli łatwa do zdjęcia do prania. W środku gruby i
miękki materacyk.

Praktyczna i pojemna torba do wózka, to taka która pomieści wszystko czego
potrzebujecie podczas spacerów i wyjść z domu. To więcej niż torba do wózka, bo zawiera
przydatne akcesoria w zestawie i nie przemaka niczym plecaki podróżne. Wnętrzne XRollbag kryje wiele kieszonek i przegródek, żeby np. oddzielić to co czyste od brudnego.
Dzięki specjalnemu powleczeniu, tkanina całej torby jest odporna na plamy. Śliski materiał
nie pochłania zabrudzeń i łatwo się czyści.
Dzięki klamrom na bokach, można ją powiększać i zmniejszać w zależności od potrzeb i
sytuacji.
Dzięki specjalnemu powleczeniu, tkanina całej torby oraz zamki są nieprzemakalne.

Fotelik Britax BABY-SAFE i-SIZE - najbezpieczniejszy fotel niemieckiego producenta.
5/5 gwiazdek w niemieckich testach ADAC. Jest odpowiedni dla dziecka od urodzenia aż
do 83 cm wzrostu (około 15 miesiąc życia). Fotel-nosidełko zostało wyposażone w
dodatkową wkładkę dla noworodka zapewniającą dodatkowe podparcie. Pasy
pięciopunktowe, system ochrony SIP podczas uderzenia bocznego. Regulowana
wysokość zagłówka. Montaż za pomocą pasa samochodowego, tyłem do kirunku jazdy.
W zestawie adaptery do zamontowania fotelika na stelaż wózka X-MOVE.

Zestaw X-MOVE 3w1 zawiera
- wózek spacerowy X-MOVE
- przykrycie na nózki
- moskitierę na spacerówkę
- gondolę X-PRAM Light 2.0
- moskitierę do gondoli
- zdejmowane prześcieradło z gumką
- fotelik Britax Romer BABY-SAFE 2 i-SIZE
- torbę do wózka
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