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Rowerek biegowy trójkołowy
drewniany 2w1 Blue Ecotoys
Cena

199,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Opis produktu
DREWNIANY ROWEREK
BIEGOWY 2W1 MARKI ECOTOYS
Dla dzieci od trzeciego roku życia
Rowerek 2w1 - trójkołowy / dwukołowy
Duże 12 calowe koła EVA
Lekka i wytrzymała drewniana konstrukcja
Bezpieczne dla dziecka
Uczy właściwego balansowania i utrzymania równowagi
Kierownica z antypoślizgowymi rączkami
Różowa kolorystyka

ROWEREK DLA KAŻDEGO DZIECKA
Rowerek biegowy EcoToys został stworzony z myślą o
najmniejszych dzieciach, rozpoczynających dopiero przygodę z
jazdą na rowerze. Rowerek przeznaczony jest dla
dzieci powyżej trzeciego roku życia..
Jazda na rowerkach biegowych wspomaga koordynację
ruchową oraz uczy balansowania i utrzymywania
równowagi. Pozwala rozwijać kolejne zdolności takie jak
wsiadanie, zsiadanie, odpychanie się. Sama jazda
zapewni długie godziny dobrej zabawy!

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.

DREWNIANY ROWEREK 2W1
Konstrukcja rowerka pozwala na dowolne zmienianie jego
funkcji. Dla mniejszych dzieci zalecamy zamontowanie
dwóch kółek z tyłu czyli jazdę na rowerku trójkołowym. Taki
wariant pozwoli na bezpieczną jazdę dla
najmłodszych, zapoznani się z dynamiką jazdy i nauki
skręcania kierownicą.
Gdy dziecko jest na to gotowe i opanowało jazdę na rowerku
trójkołowym można zamontować jedno kółko z tyłu. Na
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takim rowerku biegowym dziecko uczy się utrzymywania
równowagi i ma większą swobodę podczas
jazdy. Nieprzebijalne 12 calowe koła EVA pozwalają na
zabawę zarówno w domu jak i na zewnątrz.

SPECYFIKACJA
Kolor: niebieski
Koła: 12 calowe
Dopuszczalne obciążenie: ok 20 kg
Dla dzieci od: 3 roku życia
Certyfikacje: EN71:1-3, SGS, CE
Kod produktu: YM-BB-01 BLUE
Producent: ECOTOYS
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