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FOTELIK SAMOCHODOWY 0-36
KG BESAFE STRETCH
CENA:

2 897,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 72 GODZINY
Producent: BeSafe

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR ANTRACYT MESH CZARNY CAB METAL
MELANGE MORSKA ZIELEŃ NIEBIESKI MELANGE
PEAK MESH SAMOCHODOWA HARMONIA

OPIS PRZEDMIOTU

Fotelik Samochodowy 0-36 kg BeSafe Stretch

Waga fotelika: 10 kg
Wzrost dziecka: 61-125 cm

Waga dziecka: 0-36 kg
Montaż: pas samochodowy
Kierunek jazdy: tyłem
Testy: TEST PLUS

Fotelik samochodowy STRETCH wyprodukowany zgodnie z najnowszą normą bezpieczeństwa UN
R129/03. Montaż fotela odbywa się za pomocą pasa samochodowego. Regulowana rama
antyrotacyjna umożliwia komfortową jazdę dla dzieci od 61 cm (około 6 miesiąc) do 125 cm wzrostu
czyli nawet do 7 roku życia.

Komfortowa jazda aż do 7 roku życia!
Dzięki regulowanej ramie antyrotacyjnej dziecko zawsze będzie miało dużo miejsca na nogi.
Regulacja ramy umożliwia odsunięcie fotela od oparcia w samochodzie aż do 30 cm, dzięki temu
podróż tyłem będzie bardziej komfortowa również dla dzieci powyżej 4 roku życia.

Wygodny fotel dla malucha

BeSafe Strech jest wygodnym fotelikiem dla dzieci od 6 miesiąca. Dodatkowe wkładki wewnątrz fotela
ustabilizują pozycję mniejszego dziecka a 5-punktowe pasy wewnętrzne zapewnią nawyższy
poziom bezpieczństwa.
Specjalne otuliny na pas ochronią delikatną szyję dziecka przed urazami i otarciami.
Magnesy umieszczone przy pasach wewnętrznych przyciągają się z magnesem umieszczonym przy
łupinie fotela, dzięki czemu pas nie zawija się za pleckami dziecka a umieszczenie malucha w fotelu
jest o wiele prostsze.
BeSafe Strech posiada regulację pozycji która umożliwia odchylenie fotela do pozycji leżącej w czasie
snu.
Ochrona boczna SIP+
Dodatkowa ochrona boczna SIP+ w postaci puszki montowanej z boku fotelika pochłania energię oraz zmniejsza
obciążenie szyi i głowy dziecka nawet o dodatkowe 20% w przypadku zderzenia bocznego.

Prosty montaż w samochodzie
Dolne pasy ze zwijaczami ułatwiają montaż fotela w samochodach, które nie posiadają systemu ISOFIX. Pas
samochodowy przechodzi po zaznaczonych prowadnicach. Fotelik BeSafe Stretch posiada napinacz pasa, dzięki któremu
nie trzeba używać dużo siły aby prawidłowo zamontować fotelik w samochodzie.
Aby odpowiednio zamontować fotelik w samochodzie, skorzystaj z dołączonej instrukcji obsługi.
https://www.youtube.com/watch?v=Lw9fVnXh298
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