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Link do produktu: https://friendlyshop.pl/bobike-go-mini-vanilla-kask-xxs-p-14385.html

BOBIKE GO MINI VANILLA + KASK
XXS
Cena

490,00 zł

Opis produktu
FOTELIK ROWEROWY BOBIKE MINI GO - MOCOWANY NA PRZÓD ROWERU
KOLOR - GREY

Zestaw zawiera:
Fotelik rowerowy - montowany na przód
Osłona - Szyba przeciwwiatrowa
Kask XXS GREY ( 44-48cm)

+ BIDON BOBIKE GRATIS
Stworzony by odkryć świat w pastelowych kolorach!
BOBIKE MINI GO® to najnowszy produkt w kolekcji bezpiecznych fotelików Bobike.
Przedni fotelik przeznaczony dla dzieci w wieku od około 9 miesięcy do 3 lat lub o masie ciała do 15 kg.
Bobike GO mini posiada w komplecie z uchwyt montażowy do węższych i szerszych rurek sterowych (Ø 22-28
mm i rurek sterowych MTB: 1-1 / 8").
Podobnie jak inne modele fotelików także Bobike Go mini posiada bezpieczne podwójne ścianki, wykonane z
wytrzymałego tworzywa oraz boczne podłokietniki zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo. Pas trzypunktowy
może być obsługiwany jedną ręką i zamykany za pomocą solidnej klamry „Easy-Click”. Poduszka jest wygodna,
łatwa do czyszczenia i całkowicie wodoodporna. Wysokość podnóżków można regulować bez użycia
jakichkolwiek narzędzi. Elegancki wygląd połączony z szybkim rozwiązaniem montażowym sprawiają, że fotelik
Go jest naprawdę łatwy i wygodny w użyciu.

Bobike GO mini występuje w 5 cudownych pastelowych kolorach, które to właśnie odegrały bardzo ważną rolę w
popularności linii GO na rynku.
Aby jeszcze bardziej chronić swoje dziecko przed wiatrem, zimnem i owadami – w ofercie jest dedykowana do
tego modelu szyba/osłona - bardzo praktyczna i bezpieczna, łatwa i szybka w montażu. Przezroczysta szyba jest
silna i odporna na uderzenia. Ma ładny kształt i jest dostępna w tych samych kolorach co foteliki Bobike Go
mini.

W ofercie także piękne pastelowe kaski GO w dwóch rozmiarach XS i S .
dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat
dla dzieci o wadze od 9 kg do 15 kg
wykonany z trwałych materiałów
unikalne podwójne ścianki fotelika
wygodne podłokietniki
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łatwo regulowana długość pasów
wygodne pasy bezpieczeństwa
wytrzymała klamra Easy-Click
regulowane podnóżki
amortyzujące, wodoodporne siedzenie z miękkiej pianki EVA
uchwyt montażowy do węższych i szerszych rurek sterowych (Ø 22-28 mm i rurek sterowych MTB: 1-1 / 8
")
montaż na wsporniku kierownicy
spełnia normy bezpieczeństwa EN14344
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