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Rowerek biegowy trójkołowy 4w1
z pedałami
Cena

249,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
TRÓJKOŁOWY ROWEREK BIEGOWY 4W1
Dla dzieci od 1 roku życia
Rowerek 4w1 - trójkołowy / dwukołowy / z możliwością pedałowania
Koła ze specjalnego tworzywa EVA
Regulowana wysokość siodełka
Solidna, wytrzymała konstrukcja
Bezpieczny dla dziecka
Uczy właściwego balansowania i utrzymania równowagi
Kierownica z antypoślizgowymi rączkami

ROWEREK BIEGOWY 4W1
Dzięki przemyślanej konstrukcji, rowerek można modyfikować w zależności od wieku i umiejętności dziecka. Dzięki
temu rowerek będzie rósł razem z dzieckiem i służył mu przez wiele lat.
Możliwe konfiguracje:
rowerek
rowerek
rowerek
rowerek

biegowy, trójkołowy bez pedałów
trójkołowy z pedałami
biegowy
z pedałami

BEZPIECZNA NAUKA JAZDY
Możliwość przerobienia zwykłego rowerka biegowego w trójkołowy jeździk sprawia, że dziecko może
zacząć bezpieczną naukę jazdy na tego typu rowerkach. Miękkie siodełko oraz antypoślizgowe uchwyty zapewnią
komfortową zabawę na wiele godzin. Kółka rowerka wykonane są z tworzywa EVA, które są odporne na przebicie dzięki
czemu może być używany zarówno w domu jak i na spacerach.

DOBRZE ZAPROJEKTOWANY
Kierownica posiada możliwość regulacji jej pochylenia, dzięki temu można idealnie dopasować ją do wzrostu
zachowując przy tym bezpieczną i komfortową pozycję podczas jazdy.
Pod siodełkiem znajdują się specjalne miejsca, w których można umieścić pedały gdy są nie używane.

SYSTEM SKŁADANIA
W ciągu jednej chwili możesz zamienić trójkołowiec w tradycyjny rowerek, wystarczy, że wciśniesz przyciski blokujące i
rozchylisz tylne elementy ramy rowerka. Przyciski blokujące znajdują się pod spodem ramy, w miejscu, które chroni je przed
przypadkowym odblokowaniem podczas jazdy. W każdej z konfiguracji rowerek jest stabilny i nie stwarza zagrożenia
dla dziecka.

DOPASOWANY DO DZIECKA
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Wysokość siodełka może być regulowana, dzięki czemu gdy Twoje dziecko podrośnie rowerek nadal będzie idealnie
spełniał swoje funkcje.

WYMIARY
Długość: 67 cm
Szerokość: 45 cm
Wysokość do kierownicy: 50-47 cm
Wysokość siodełka: 33- 39cm

SPECYFIKACJA
Kolor: różowy
Koła: przód 22 cm, tył 17 cm
Dopuszczalne obciążenie: ok 25 kg
Dla dzieci od: 1 roku życia
Certyfikacje: EN71:1-3, SGS, CE
Kod produktu: TR001 PINK
Producent: ECOTOYS
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