Informacje o produkcie

Utworzono 21-07-2018

Fotelik samochodowy CARETERO COMBO uchylny 0-25kg
Cena :
275,00 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki

FOTELIK SAMOCHODOWY COMBO 0-25 kg
REGULOWANY STOPIEŃ NACHYLENIA OPARCIA ORAZ ZAGŁÓWEK
Szeroki przedział wagowy 0-25kg fotelika Combo sprawia, że będzie on towarzyszył dziecku w wielu podróżach – od
pierwszych dni, aż do ok. 5 roku życia. Odpowiedniej jakości materiały i staranne wykonanie sprawiają, że maluszek
będzie bezpieczny. Dodatkowo aż do osiągnięcia wagi 10 kg dziecko może być przewożone tyłem do kierunku jazdy.
Dużą zaletą są 4 stopnie regulacji nachylenia oparcia. Umożliwiają one wybranie najbardziej komfortowej pozycji dla
dziecka. Dodatkowo Combo posiada regulowany zagłówek.

OPIS PRODUKTU:
●

●

skierowany dla dzieci o wadze 0-25kg (grupa 0, I, II)
instalacja tyłem lub przodem do kierunku jazdy, w różnych grupach wagowych
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4 stopniowa regulacja oparcia aż do szerokiego kąta nachylenia umożliwia przewożenie noworodków
wyjmowalna wkładka redukcyjna dla niemowląt, wykonana z przewiewnych materiału
5 punktowe pasy bezpieczeństwa z wygodną regulacja długości
delikatne nakładki na pasy eliminujące ryzyko otarć i podrażnień skóry dziecka
przestronne siedzisko i oparcie gwarantujące dziecku właściwą przestrzeń i wygodę w podróży
estetyczna zdejmowana tapicerka to wygoda w użytkowania i konserwacji
trwałe konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia długie i wygodne użytkowanie
nowoczesne wzornictwo łączące estetykę z funkcjonalnością
kieszeń na instrukcję
homologacja ECE R44/04

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

UWAGA! Po zakupie proszę wpisać wybrany kolor fotelika.
DANE TECHNICZNE:
Grupa wiekowa: 0-25 kg (0, I, II) - ten model może służyć od pierwszych dni do piątego roku życia
Wymiary zewnętrzne: 42x46x63 cm
Wymiary wewnętrzne: 28x26 cm (siedzisko), 28x63 (oparcie+zagłówek)
Instalacja przodem/tyłem: tyłem (do 10 kg) i przodem (9-25 kg)
Regulacja: 4-stopniowa regulacja nachylenia oparcia, regulacja zagłówka - 20 cm
Pasy: 5-punktowe pasy
Wkładka redukcyjna: tak
Waga: 5,5 kg
Norma: ECE R44/04
Wymiary podawane są według schematu: szerokość x głębokość lub szerokość x głębokość x wysokość.
Wiek: 0+

Dostępne opcje Fotelik samochodowy CARETERO COMBO uchylny 0-25kg
» Kolorystyka: mint, navy, beige, grey, black.

