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WÓZEK GŁĘBOKO-SPACEROWY
2W1 NEXT UP MULTICOLOR
STARA CENA: 3 167,00 PLN

NOWA CENA: 2 499,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: DO 4 DNI
Producent: Espiro

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR 503 NAVY CITY 505 TURQUOISE COAST 509
BEIGE WIND 517 GRAPHITE STREET

OPIS PRZEDMIOTU

Wózek głęboko-spacerowy NEXT UP MULTICOLOR

Waga ze spacerówką: 15 kg
Waga z gondolą: 14,5 kg
Maksymalne obciążenie: 22 kg
Koła: żelowe
Koła przód: 22 cm
Koła tył: 29 cm

Nowa propozycja od Espiro to wózek z jedną z najbardziej nowatorskich i obszernych gondoli z
wbudowanymi systemami wentylacji i regulacji zagłówka. Panoramiczne okno wentylacyjne w
gondoli umożliwia obserwację świata, dziecku leżącemu na brzuszku. Materiały wodoodporne z
ﬁltrami przeciwsłonecznymi UV 50+.

NAJLEPSZA GONDOLA W SERII NEXT
Praktyczna gondola to podstawa dla świeżoupieczonych rodziców. Nowoczesne rozwiąznia w serii NEXT UP to niezwykły
komfort dla dziecka. Dwa duże okna wentylacyjne oraz przedłużany daszek w budce sprawiają, że

wózek sprawdzi się idealnie o każdej porze roku. Zewnętrzna regulacja pozwoli na łatwe podniesienie
lub obniżenie poziomu zagłówka. Wyściółka gondoli bawełniana, z możliwością całkowitego wypięcia do
prania. Materacyk powleczony bambusową osłoną.

PRAKTYCZNA SPACERÓWKA
Wygodne siedzisko spacerowe z regulacją oparcia aż do pozycji leżącej. Regulowany, wentylowany
podnóżek. Możliwość przedłużenia budki podczas upalnych dni lub deszczowej pogody. Pasy 5punktowe z miękkimi otulinami, które ochronioną delikatne okolice szyi i krocza przed otarciami. Pałąk
bezpieczeństwa wykonany z ekoskóry, obrotowy, z możliwością wypięcia z jednej lub z obu stron
jednocześnie. Możliwość wpięcia siedziska spacerowego na stelaż wózka w dwóch kierunkach.
Rączka wózka wykonana z wysokiej jakości ekoskóry, z możliwością regulacji wysokości.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Podstawa wózka NEXT UP CHROME to prosta, lekka i elegancka rama. Amortyzowane koła pokonają bez problemu
trudne tereny. Koła żelowe, odporne na ścieranie czy przebicie.
Możliwość złożenia siedziska spcerowego ze stelażem.
Wszystkie koła można odczepić za pomocą łatwodostępnych przycisków.

Możliwość wpięcia fotelika samochowowego za pomocą specjalnych adapterów.

W skład zestawu wchodzi:
Stelaż wózka z kołami
Gondola z moskitierą
Siedzisko spacerowe z moskitierą
Przykrycie na nóżki do spacerówki
Wkładka zimowa do spacerówki
Folia przeciwdeszczowa x2
Torba z przwijakiem
Uchwyt na kubek
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