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Rowerek biegowy z hamulcem
jeździk dla dzieci ECOTOYS
Cena

169,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Opis produktu
ROWEREK BIEGOWY MARKI ECOTOYS
Dla dzieci od 18 miesiąca życia, jako pierwszy rower.
Idealny do domu czy też na dwór,
Wspomaga koordynację ruchową i utrzymanie równowagi,
Regulacja wysokości siodełka i kierownicy,
Solidna, metalowa rama,
Hamulec
Gumowe, antypoślizgowe chwyty na kierownicy,
Wyprofilowane, wygodne i miękkie piankowe siedzisko,
Kółka wykonane z tworzywa EVA, miękkie, nie rysują podłogi, antypoślizgowe,
Dopuszczalne obciążenie: 30 kg

ROZWÓJ I BEZPIECZNA ZABAWA
Jazda na rowerkach biegowych u maluchów wspomaga koordynację ruchową oraz utrzymanie równowagi. Pozwala
rozwijać kolejne zdolności takie jak wsiadanie, zsiadanie, odpychania. Sama jazda zapewni długie godziny zabawy!

DOBRZE ZAPROJEKTOWANY
Po prawej stronie kierownicy umieszczono klamkę hamulca. Kierownica posiada możliwość regulacji wysokości,
zakończona jest bezpiecznymi, gumowymi chwytami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się dłoni.
Koła wykonano z miękkiego tworzywa EVA- do użytku zarówno w domu jak i na dworze. Zapewniają bezpieczne
użytkowanie i wygodę. Tylne koło wyposażone jest w hamulec aby w pełni kontrolować jazdę na rowerku.

REGULACJA
Siodełko posiada możliwość regulacji wysokość ( ok. 12 cm ) dzięki czemu możesz idealnie dopasować jego położenie do
wzrostu dziecka. Regulować można również wysokość kierownicy, zakres regulacji to ok. 8 cm. Wszystko jak w
tradycyjnym rowerze, wystarczy odkręcić jedną śrubę i wysunąć siodełko na pożądaną wysokość.

DODATKOWE INFORMACJE
Montaż rowerka trwa dosłownie 10 minut, W komplecie znajduje się polska instrukcja oraz wszystkie potrzebne
elementy.
Produkt spełnia wysokie normy bezpieczeństwa: EN71-1, EN71-2, EN71-3. Wysoką jakość potwierdza certyfikat SGS.
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Rowerek zapakowany jest w specjalnie wzmocniony karton wysyłkowy.

SPECYFIKACJA
Model: N2004-1 PINK
Wymiary: długość: 76 cm / wysokość: 70 cm / szerokość: 52 cm
Waga: ok 2,7 kg,
Producent: ECOTOYS,
Dopuszczalne obciążenie: ok 30 kg.
Dla dzieci od: 18 do 36 miesiąca życia,
Certyfikacje: EN71:1-3, SGS, CE,
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