Informacje o produkcie

Utworzono 21-07-2018

Fotelik samochodowy CARETERO VOLANTE ISOFIX uchylny 9-36 kg
Cena :
480,00 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki

FOTELIK SAMOCHODOWY VOLANTE FIX 9-36
SYSTEM MONTAŻU ISOFIX + TOPTETHER
KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO, REGULOWANE OPARCIE I ZAGŁÓWEK
Fotelik VolanteFix (9-36 kg) to kwintesencja naszej filozofii. Łączy wysokiej jakości materiały z perfekcyjnym
wykonaniem i nowoczesnymi rozwiązaniami. Jego zadania to: chronić malucha i dbać o jego komfort. Dlatego
VolanteFix posiada m.in. funkcje montaż za pomocą pasów samochodowych lub systemu ISOFIX + TopTether. Ten
uniwersalny fotelik o wysmakowanym wyglądzie będzie służył dziecku przez wiele lat.
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przeznaczony dla dzieci o wadze 9-36kg (grupa I, II, III)

instalacja przodem do kierunku jazdy za pomocą zaczepów ISOFIX oraz TopTether dla grupy wagowej 9-18kg
instalacja przodem do kierunku jazdy za pomocą 3-punktowych pasów samochodowych dla grupy wagowej 9-36kg
4-stopniowa regulacja oparcia pozwala na przewożenie dziecka w pozycji półleżącej
precyzyjnie regulowany zagłówek, sprzężony z regulacją wysokości pasów naramiennych
system 5-punktowych pasów z klamrą szwedzkiej marki Holmbergs®, których można używać aż do 25kg (przy
instalacji pasami 3-punktowymi i TopTether)
wkładka redukcyjna dla najmniejszych dzieci wykonana z miękkiej tkaniny
delikatne i obszerne nakładki na pasy eliminujące ryzyko otarć i podrażnień skóry dziecka
estetyczna zdejmowana tapicerka wykonana z połączenia dwóch tkanin
przestronne siedzisko i oparcie gwarantujące dziecku właściwą przestrzeń i wygodę w podróży
solidna skorupa wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia długie i wygodne użytkowanie
nowoczesne wzornictwo łączące estetykę z wysoką funkcjonalnością
homologacja ECE R44/04

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

UWAGA! Po zakupie proszę wpisać wybrany kolor fotelika.
DANE TECHNICZNE:
Grupa wiekowa: 9-36 kg (I, II, III)
Wymiary zewnętrzne: 48x45x59cm (+19 cm regulacja zagłówka)
Wymiary wewnętrzne: 29x31 cm
Instalacja: tylko przodem
Regulacja: 4-stopniowa regulacja nachylenia oparcia
Pasy: 5-punktowe pasy z klamrą szwedzkiej marki Holmbergs
Wkładka redukcyjna: tak
Regulowany zagłówek: tak, zintegrowany z regulacją wysokości pasów
Tkanina: miękka i delikatna tkanina poliestrowa oraz ekoskóra
Waga: 10,5 kg
Norma: ECE R44/04
Wymiary podawane są według schematu: szerokość x głębokość lub szerokość x głębokość x wysokość.

Dostępne opcje Fotelik samochodowy CARETERO VOLANTE ISOFIX uchylny 9-36 kg
» Kolorystyka: graphite, beige, black.

