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FOTELIK SAMOCHODOWY 9-36
KG BRITAX ROMER EVOLVA
1-2-3
CENA:

659,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 14 DNI
Producent: Britax Römer

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR COSMOS BLACK MOONLIGHT BLUE

OPIS PRZEDMIOTU

Fotelik samochodowy EVOLVA 1-2-3

Kategoria wagowa: 9-36 kg

Wiek dziecka: 9 miesięcy-12 lat
Waga fotela: 8 kg
Wymiary: 61-86x49x48 cm
Montaż: pasy samochodowe

Fotelik samochodowy łączonej kategorii 9-36 kg EVOLVA 1-2-3 to idealne połączenie komfortu dziecka i
bezpieczeństwa w czasie jazdy. Zapinany dwoma sposobami. Na początku montujemy fotel pasem samochodowoym i
wozimy dziecko w 5-punktowej uprzęży wewnętrznej. Dzięki temu małe dziecko siedzi stabilnie w foteliku i nie ma
możliwości wysunięcia się pod pasem. Gdy maluch urośnie (po 18 kg), system przpięcia łatwo zmienić na 3-punktowy
pas bezpieczeństwa.

Wygodne nakładki naramienne zapewnią maksymalną ochronę szyi. Od wewnątrz wykonane z antypoślizgowej
gumy.

Podróż odbywa się przodem do kierunku jazdy. EVOLVA 1-2-3 waży zaledwie 8 kg. Przeniesienie fotelika do innego
zamochodu odbywa się zatem bez problemu. Poźnieszy montaż dla starszego dziecka za pomocą 3-punktowego pasa
bezpieczeństwa jest możliwy w praktycznie wszystkich samochodach.

Długie podróże to dla dziecka i rodziców duże wyzwanie. Fotelik EVOLVA 1-2-3 posiada możliwość szybkiego ochylenia
przed zamontowaniem co daje maksymalny komfort podczas dłużej wycieczki. Dziecko w tym czasie może wygodnie
spać w foteliku bez opadającej główki czy niewygodnej pozycji. Możliwość odchylenia fotela niezależnie od wieku
dziecka.

Łatwa regulacja pasów wewnętrznych i zagłówka. Zagłówek wyściełany miękkim materiałem zapewnia komfort
podczas podróży. Ważnym elementem montażu fotelika jest odpowiednia regulacja pasów wewnętrznych. Powinny się
one zaczynać ponad ramieniem dziecka. W przypadku dziecka powyżej 18 kg zapiętego w 3-punktowe pasy
bezpieczeństwa, zagłowek powinien znajdować się tuż ponad ramionami dziecka. Zapewni do maksymalne
bezpieczeństwo głowy oraz ramion.

Praktyczne rozwiązania w foteliku EVOLVA 1-2-3. Uchwyty na kubek umieszczone po obu stronach siedziska. Dziecko
ma łatwy dostęp do napoju nie rozpraszając przy tym kierowcy.

Obicie fotelika mażna łatwo ściągnąć bez usuwania pasów. Materiał można wyprać w pralce autmatycznej.
Laureat licznych nagród i wyróżnień:
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