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FOTELIK SAMOCHODOWY 15-36
BRITAX ROMER ADVENTURE
PLUS
CENA:

1,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 14 DNI
Producent: Britax Römer

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR BURGUNDY RED INDIGO BLUE MIDNIGHT
GREY SPACE BLACK

OPIS PRZEDMIOTU

Fotelik Samochodowy ADVENTURE PLUS

Wzrost dziecka: 100-150 cm
Kategoria wagowa: 15-36 kg
Norma bezpieczeństwa: i-Size
Montaż: pas samochodowy + ISOFIX (opcjonalnie)
Kierunek jazdy: przodem

ADVENTURE PLUS to bezpieczny i wygodny fotelik samochodowy z podwyższonym oparciem, który znakomicie
sprawdza się podczas każdej podróży. Ze względu na montaż za pomocą samochodowego pasa bezpieczeństwa jest
świetnym wyborem dla rodziców, których samochód nie jest wyposażony w punkty mocowania ISOFIX. Aby zapewnić
najwyższe standardy jakości, fotelik ADVENTURE PLUS jest produkowany w Niemczech.

Obﬁcie wyściełane poszewki i dopasowane siedzisko zapewniają dziecku komfort nawet podczas długich podróży.
Smukła konstrukcja fotelika daje możliwość zamontowania trzech fotelików ADVENTURE PLUS na tylnej kanapie
w większości samochodów. Przy przekładaniu fotelika między samochodami przydatne oznaczenia na zagłówku
pomagają w odpowiedniej regulacji za każdym razem.

Fotelik ADVENTURE PLUS został zaprojektowany zgodnie z wymogami nowego standardu i-Size. Siedzisko wyróżnia się
szybkim montażem za pomocą samochodowego pasa bezpieczeństwa, a dzięki podwyższonemu oparciu zapewnia
bezpieczne podróżowanie.
Zagłówek został zaprojektowany z myślą o komforcie starszych dzieci i można go łatwo ustawić w odpowiedniej pozycji.
Przydatne oznaczenia z tyłu zagłówka pomagają rodzicom znaleźć odpowiednią wysokość zagłówka za każdym razem,
gdy przekładają fotelik między samochodami lub przewożą inne dzieci w tym samym foteliku.

Fotelik ADVENTURE PLUS z wysokim oparciem chronią dziecko na 3 sposoby: wymodelowany kształt siedziska zapewnia
ochronę korpusu dziecka od głowy do bioder – zwłaszcza w przypadku zderzenia bocznego – górne i dolne prowadnice
pasa umożliwiają jego prawidłowe umiejscowienie, a wyściełany zagłówek zapewnia bezpieczeństwo i komfort dla głowy
i szyi dziecka.
Ten fotelik może być zainstalowany za pomocą trójpunktowych pasów bezpieczeństwa samochodu. To wygodny wybór,
jeżeli zamierzasz przenosić fotelik pomiędzy samochodami, które mogą nie mieć punktów mocowania ISOFIX.
Prowadnice pasa na foteliku pomogą w prawidłowej jego instalacji.
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