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Link do produktu: https://friendlyshop.pl/fotelik-rowerowy-one-mini-grey-kask-xxs-bidon-p-14899.html

FOTELIK ROWEROWY ONE MINI GREY
+ KASK XXS + BIDON
Cena

520,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

8012000003...fr

Kod producenta

8012000003...fr

Kod EAN

5604415071492

Opis produktu
FOTELIK ROWEROWY BOBIKE ONE MINI + KASK + BIDON GRATIS
MODEL: ONE MINI
KOLOR: GREY
Zestaw zawiera:
Fotelik rowerowy z miękkimi naramiennikami
Kask (XXS lub możemy zamienić na XS)
Osłona Przeciwwiatrowa
+ bidon GRATIS ( biały - losowo)
Cechy fotelika:
Dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat
Dla dzieci o wadze od 9 do 15 kg
Wykonany z trwałych materiałów
Unikalne podwójne ścianki fotelika
Łatwo regulowana długość pasów
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
Wytrzymała klamra Easy-Click
Miękkie i wygodne naramienniki
Regulowane podnóżki
Wygodne, wodoodporne siedzenie z miękkiej pianki EVA
Uniwersalny uchwyt montażowy
Montaż na wsporniku kierownicy lub do ramy kierownicy A-HEAD

Bobike MINI ONE to najnowszy produkt marki Bobike, europejska premiera na rynku od marcu 2015 roku.
Bobike MINI ONE to całkowicie nowy, elegancki i nowoczesny fotelik, wykonany z trwałych materiałów i siedzenia z miękkiej,
komfortowej pianki EVA, co zapewnia dziecku dokładnie to, czego potrzebuje: komfort i wygodę, bezpieczeństwo i dobrą
pozycję .
Unikalne podwójne ścianki i jakość wykonania oznaczają bezkompromisowe bezpieczeństwo.
Dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat (lub 15 kg) mogą cieszyć maksymalnym komfortem i optymalną ochroną.
Trzypunktowy pas z klamrą typu Easy-Click, miękkie naramienniki, dobrze przemyślane ochronne krawędzie podnóżków i
regulacja wysokości położenia podnóżków gwarantują poczucie bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców.
Bobike mini one został zatwierdzony zgodnie z rygorystycznymi europejskimi normami bezpieczeństwa EN 14344.
Mini One Bobike jest kompatybilny z większością rowerów, pasuje do każdego roweru ze stalowym wspornikiem kierownicy,
może być mocowany na wsporniku jak i na ramie kierownicy typu A-HEAD. Jego system mocowania pozwala na szybkie
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wypięcie i zamontowanie na innym rowerze. Uchwyt montażowy w komplecie.
Bobike Mini One jest dostępny w kilku bardzo modnych kolorach. Poszycie jest wodoodporne, łatwe do utrzymania w
czystości.
Aby jeszcze bardziej chronić swoje dziecko przed wiatrem, zimnem i owadami - została stworzona 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 MINI ONE.
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