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FOTELIK ROWEROWY BOBIKE GO
montowany na bagażnik Macaron
Grey
Cena

319,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

8012300005...FR

Kod EAN

5604415088056

Producent

BOBIKE

Opis produktu
Fotelik rowerowy Bobike GO - montowany na bagażnik

KOLOR- MACARON GREY - szary
WIEK DZIECKA - od 9 m-cy do 5 lat
WAGA DZIECKA - od 9 kg do 22 kg

Teraz wszyscy będą mogli się cieszyć eleganckim i stylowym holenderskim designem z nową zintegrowaną bazą
mocującą do każdego roweru.
Podobnie jak inne modele fotelików także Bobike Go® posiada bezpieczne podwójne ścianki. Elegancki wygląd
połączony z nowym rozwiązaniem montażowym sprawiają, że fotelik Go jest naprawdę łatwy i wygodny w
użyciu, idealny dla rodzin, które często korzystają ze wspólnych wycieczek rowerowych z dziećmi. Bobike GO®
występuje w 5 cudownych pastelowych kolorach i podbije rynek nowym systemem mocowania.
Wersja mocowanie do bagażnika:
System mocowania jest całkowicie zintegrowany z siedziskiem i można go montować do wszystkich bagażników
od 120 do 185 mm, przy średnicy rury od 10 do 16 mm.
Nie potrzeba żadnych narzędzi do montażu, co czyni go naprawdę dobrym rozwiązaniem, wyjątkowym i
praktycznym!

dla dzieci o wadze od 9 kg do 22 kg
dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 5 lat
wykonany z trwałych materiałów
unikalne podwójne ścianki fotelika
wysokie oparcie zakończone zagłówkiem
łatwo regulowana długość pasów
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
wytrzymała klamra Easy-Click
regulowane podnóżki
osłony na szprychy zintegrowane z podnóżkami
wygodne, wodoodporne siedzenie z miękkiej pianki EVA
odblask z tyłu zagłówka dla bezpieczeństwa
wersja do rowerów z bagażnikiem lub mocowane do ramy/ uchwyt 1-punktowy
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pasuje do rowerów elektrycznych

Dostępny w 5 pastelowych kolorach:
lemon sorbet / cytrusowy
vanilla cup cake / jasno-szary waniliowy
marshmallow mint / miętowy zielony
cotton candy pink / cukierowky róż
macaron grey / szary
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