BABY MONSTERS

 1גגון ארוך במיוחד בעל מקדם
הגנה מפני השמש UPF50+

EASY TWIN 4

ידית דחיפה מתכוננת דמוי עור
לנוחות מקסימלית

קצת על העגלה....
משקל שלדה  6.6ק"ג
משקל עגלה כולל  11.5ק"ג

פגוש נפרד לכל צד דמוי עור

משקל העמסה מקסימלי  47ק"ג
(העגלה נבדקה לפי התקן האירופאי החדש.
 22ק"ג לכל צד
 3ק"ג בסל תחתון)
מכון התקנים הישראלי מאשר לפי תקן ישן
של עד  15ק"ג לכל צד

מנח רגליים מתכוונן

אפשרות הורדת המשענת
בקלות וביד אחת

סל קניות גדול ונח לגישה
בולמי זעזועים לכל הגלגלים

אפשרות נעילת גלגלים
לנסיעה בתנאי שטח

רוחב  67ס"מ
גובה מקסימלי  100ס"מ
אורך  92ס"מ
גודל העגלה מקופלת
רוחב  67ס"מ
גובה  22ס"מ ללא גלגלים אחוריים או  31עם גלגלים
אורך 64

11,5Kg
85 cm

109 cm

89 cm

52 cm

29 cm

23cm

100 cm

22,5 cm

49 cm

 שילדה בצבע שחור. טיולון בצבע שחור או אפור טקסס קיפול מהיר ביד אחת כולל סגירה אוטומטית. ידית דחיפה מתכווננת מצופה בדמוי עור  2פגושים נפרדים  5נקודות קשירה מנח רגליים עולה ויורד תפעול ביד אחת לכיוון משענת הגב טיולון ארוך במיוחד המתאים מגיל לידה לנוחותמרבית
  4גלגלים בעלי בולמי זעזועים ניתן להכניס ולהוציא את הגלגלים בקלות מרבית גלגלים קדמיים ניתנים לעצירה לנסיעה בתנאישטח קשים .
 מעצור רגל אחורי לנעילת גלגלים אחוריים. גגון גדול במיוחד בגל מקדם הגנה מפני השמשכולל רשת
 אוורור לימי הקיץ הישראלי ניתן לבחור כל גגון בצבע אחר  6צבעים שונים אפשרות להוסיף אמבטיה אחת או שתיים אמבטיה בעלת רשתות אוורור לנוחות מרבית בסיס האמבטיה בצבע שחור או אפור טקסס גגון האמבטיה מגיע ב  6צבעים שונים -ניתן להוסיף מתאמים לסלקל אחד או שתיים

360º

Ø 19 cm

Ø 24 cm
67 cm

92 cm

78 cm

22 cm

64 cm

בלי גלגלים

67 cm
31cm

BABY MONSTERS

EASY TWIN 4

EASY TWIN 4 COLOR PACK

BMT4-0TX

BMT4-001

טקסס

שחור

BMT4-012

BMT4-F016

BMT4-F017

יער

אטלנטיק

מילקשייק

BMT4-020

בורדו

EASY TWIN 4 CARRYCOT

cm
cm

מזרן במבוק בעל תמיכה עם סיכרון

57 cm

65

21 cm

76

30 cm
75 cm

כילה נגד יתושים
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ברוכה הבאה

