Taniewozki.NET

Utworzono: sobota, 09 sierpień 2014

Foteliki samochodowe > 0-25 kg

Fotelik samochodowy Joie Stages 0-25kg RWF
Nazwa produktu: Fotelik samochodowy Joie Stages 0-25kg RWF
Producent: Joie
Model produktu: -

NOWOŚĆ!!! Fotelik STAGES brytyjskiej marki JOIE został zaprojektowany tak, by
służyć dzieciom już od dnia narodzin przez kilka następnych lat życia - do ok. 7 lat , co
nie naraża rodzicow na dodatkowe wydatki. !!! Genialny towarzysz podroży rośnie wraz
z dzieckiem, praktyczny, uniwersalny dostosowany do potrzeb Twoich i każdego
Maluszka.

&nbsp;
Cechy i zalety fotelika STAGES:

fotelik przeznaczony&nbsp;dla dzieci o wadze 0 - 25 kg / od narodzin do około 7 lat
lat/

montaż fotelika odbywa się&nbsp;przodem lub tyłem do kierunku jazdy&nbsp;w
zależności od grupy wagowej. Możliwość montażu tyłem do kierunku jazdy, aż do
osiągnięcia wagi 18kg - zalecane ze względu na większe bezpieczeństwo i komfort
podczas podroży. Instalacja fotelika w kierunku jazdy możliwa od 9 kg.

wyjmowana wkładka redukcyjna&nbsp;- odpowiednio wyprofilowana pozwala
noworodkowi bezpiecznie podrożować w foteliku. Zagłowek zapewnia odpowiednie
podparcie głowki dziecka i prawidłową pozycję. Zalecane stosowanie wkładki od
narodzin do 6 miesiąca. W poźniejszym czasie należy ją wyjąć, dzięki czemu
uzyskamy większą przestrzeń wewnątrz siedziska.

fotelik posiada dodatkowe&nbsp;zabezpieczenie Safe Side Security&nbsp;- ochrona
boczna chroni Maleństwo w wypadku uderzenia bocznego.

skorupa fotela wykonana z&nbsp;odpornego materiału, amortyzującego uderzenia

ochronna, stalowa konstrukcja&nbsp;wzmacniajaca całość fotelika

4-stopniowa regulacja oparcia, aż do pozycji leżącej&nbsp;- szeroki zakres regulacji
umożliwia spokojny sen dla noworodka podczas podroży oraz wygodną pozycję dla
starszych dzieci.

5-punktowe pasy bezpieczeństwa&nbsp;z wygodną regulacją&nbsp;jedną
reką&nbsp;oraz&nbsp;miękkimi nakładkamichroniącymi wrażliwą skorę dziecka przed
obtarciami
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5- stopniowa regulacja wysokości zagłowka i pasow&nbsp;- zapewnia idealne
dopasowanie do wzrostu dziecka

oddychający, wentylowany&nbsp;materiał zagłowka i boczny - zapewnia odpowiedni
przepływ powietrza i komfort podrożowania

wysokiej jakości tkaniny siedziska&nbsp;- miękkie, wygodne i przyjemne w dotyku
dla delikatnej skory dziecka dziecka

fotelik wyposażony jest w&nbsp;boczne kieszenie&nbsp;na drobiazgi

dobrze oznaczone, kolorowe,&nbsp;naklejki instruktażowe&nbsp;- pozwolą w szybki
i bezproblemowy sposob zamontować fotel w samochodzie
DANE TECHNICZNE:
Waga: 8,4kg

Homologacja ECE R44/04
&nbsp;

&nbsp;

Cena: 599.00zł

Dostępność: Ten produkt został dodany do sklepu w dniu piątek, 08 sierpień 2014
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