Informacje o produkcie

Utworzono 19-10-2018

Fotelik samochodowy FERRARI BELINE 9-36 kg
Cena :
219,00 zł
Stan magazynowy : < 0

Fotelik samochodowy FERRARI BELINE 9-36 kg
ATESTY - ADAC***, ECE R44/04, SP(Side Protection)
Przystosowany dla aż 3 grup wagowych dzieci:

grupa 2 dzieci o wadze 15-36 kg (dziecko
grupa 1 - dzieci o wadze 9-18 kg (dziecko
siedzi w foteliku bez wkładek
siedzi w pełnym foteliku posiadającym wkładki
redukcyjnych
redukcyjne przypięte pasami wewnętrznymi)
przypięte pasami samochodowymi)

grupa 3 - dzieci o wadze 22-36 kg (dziecko
siedzi w foteliku lub na samej podkładce
przypięte pasami samochodowymi)

CECHY FOTELIKA:
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produkt posiada licencję FERRARI,
fotelik otrzymał 3* w testach bezpieczeństwa ADAC,
model ten przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych (grupa 1 - dzieci o wadze 9-18 kg, grupa 2 dzieci o wadze 15-36 kg oraz grupa 3 - dzieci o wadze 22-36 kg),
wyposażony w system chroniący przed uderzeniami bocznymi "Side Protection"
posiada wkładkę redukcyjną dla najmniejszych dzieci,
posiada 5-punktowe pasy bezpieczeństwa,
posiada klamrę z alarmem rozpięcia pasów wewnętrznych,
zawiera dwie osłonki na pasach oraz jedną osłonkę na pasie krocznym,
posiada zagłówek z płynnie regulowaną wysokością,
oparcie dostosowuje się do pochylenia każdej kanapy/fotela samochodowego,
oparcie można zdemontować dzięki czemu dziecko może podróżować na samej podkładce,
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wyposażony jest w płynną regulację długości pasów,
ma regulowaną wysokość mocowania pasów (3 pozycje),
posiada wysokiej jakości pokrowiec, który można łatwo zdjąć i wyprać,
instalacja fotelika odbywa się za pomocą pasów samochodowych,
fotelik montuje się przodem do kierunku jazdy,
fotelik posiada ATEST ECE E44/04.

DODATKI:
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koszyk na napoje,
pokrowiec Ferrari,
wkładka redukcyjna dla najmłodszych

DOSTĘPNE KOLORY:

UWAGA! Po zakupie proszę wpisać wybrany kolor fotelika!

WYMIARY FOTELIKA:
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Wysokość: 70-83 cm
Długość: 41 cm
Szerokość: 43 cm
Waga: 8 kg

Dostępne opcje Fotelik samochodowy FERRARI BELINE 9-36 kg
» Kolorystyka: czarny, czerwony.

