https://www.nibyland.eu 81 759 47 19

kontakt@nibyland.eu

FOTELIK SAMOCHODOWY 9-36
KG SILVER CROSS MOTION ALL
SIZE 360 KOLOR CZARNY
STARA CENA: 1 999,00 PLN

NOWA CENA: 1 799,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 5 DNI
Producent: Silver Cross

OPIS PRZEDMIOTU
Najnowszy fotel MOTION ALL SIZE 360 to prawdziwa rewolucja!

Wzrost dziecka: 40-145 cm
Norma bezpieczeństwa: i-Size
Kierunek jazdy: tyłem/przodem
Montaż: ISOFIX + STOPA STABILIZUJĄCA
Rodzaj fotela: obrotowy

MOTION ALL SIZE 360 to niezwykły fotelik łączonej kategorii. Możliwość obrotu o 360 stopni w znacznym stopniu
ułatwia dostęp do dziecka i prawidłowe umieszczenie malucha w siedzisku. Zielone wskaźniki informują o prawidłowym
montażu fotela na kanapie samochodowej.
Pasy 5-punktowe posiadają miękkie otuliny także na biodrach dla większego komfortu dziecka oraz ochrony przed
uszkodzeniami ciała w czasie wypadku lub hamowania.

KOMFORT DLA NAJMŁODSZYCH
Fotelik MOTION ALL SIZE 360 został wyposażony we wkładkę redukcyjną dla najmłodszych. Pozwoli ona utrzymać
odpowiednią pozycję dziecka. Wkładka posiada wyjmowane sekcje dzięki czemu fotel jeszcze lepiej dopasowuje się do
wzrostu i budowy ciała dziecka. Wykonana została z miękkiej tkaniny bambusowej, która znana jest ze swoich
właściwości termoregulacyjnych i przeciwbakteryjnych.

BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM WIEKU
Priorytetem w foteliku MOTION 360 jest bezpieczeństwo dziecka w każdym przedziale wagowym. Fotelik posiada
dodatkową ochronę przed uderzeniami bocznymi - Motion Safe, która pochłania część energii spowodowanej
uderzeniem i odprowadza powstałą siłę z dala od ciała dziecka.
Możliwość jazdy tyłem do 105 cm wzrostu dziecka jest kluczowym elementem zwiększającym bezpieczeństwo nawet
pięciokrotnie!

Pamiętajmy, że największy wpływ na bezpieczeństwo dziecka podczas podróży ma rodzic.
Fotelik odpowiednio zamontowany i użytkowany to priorytet podczas jazdy z maluchem!

MONTAŻ

40-105 cm wzrostu

W przypadku dziecka o wzroście do 105 cm wzrostu, zalecana jest jazda tyłem do kierunku jazdy. W
tym celu zapinamy fotel za pomocą złącza ISOFIX i podpieramy o podłogę STOPĄ STABILIZUJĄCĄ.
Maluch pozostaje zapięty w pasy wewnętrzne 5-punktowe. MOTION 360 jest fotelikiem obrotowym, co
znacznie ułatwia umieszczanie i wyjmowanie dziecka z siedziska.
Regulacja pochylenia fotela pozwala na komfortową drzemkę podczas jazdy.

od ok 15 miesiąca do 105 cm wzrostu
Po ukończeniu 15 miesiąca życia dziecka istnieje możliwość przewożenia dziecka przodem do kierunku
jazdy. Niezmienny zostaje sposób montażu za pomocą ISOFIXA i stopy stabilizującej. Maluch nadal
pozostaje zapięty wewnętrznymi pasami 5-punktowymi i może zostać delikatnie odchylony do pozycji
spoczynkowej podczas drzemki.

100-145 cm wzrostu

Po osiągnięciu 100 cm wzrostu, dziecko jedzie przodem do kierunku jazdy. Pasy wewnętrzne zostają umieszczone w
specjalnych schowkach pod tapicerką. Dziecko będzie przepinane pasem samochodowym 3-punktowym. Specjalne
prowadnice pasów utrzymają je w odpowiedniej pozycji, tak aby nie uszkodziły delikatnej szyi dziecka i przebiegały
prawidłowo po biodrach. Stopa stabilizująca nie musi być podparta o podłogę aby nie krępować ruchu nóg dziecka.
Złącze ISOFIX pozostaje cały czas wpięte.
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