www.micro-kolobezky.cz
Aktuální ke dni tisku: 02.12.2022 01:17

Micro Mini2go Deluxe Plus Mint
Cena:

3 790,- Kč

Cena v EUR:

155.58,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

MMD031

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Mini2go Deluxe

Popis zboží
Mini2go Deluxe Plus v mátové barvě je inovativní dětské odrážedlo s úložným prostorem a koloběžka v jednom. Verze PLUS obsahuje řídící tyč pro větší bezpečnost
a kontrolu rodiče nad jízdou dítěte.
Tuto trojkolku využijí děti od 1,5 roku jako klasické odrážedlo a v pozdějším věku jako trojkolku nebo lépe řečeno koloběžku.
Součást Mini2go Deluxe Plus
Součástí trojkolky je "kapotovaný sedák", který lze jednoduše odmontovat. Pod tímto sedákem je úložný prostor pro veškeré dětské nezbytnosti. Nosnost tohoto
sedáku je max. 20 kg.
V balení naleznete také zadní vodící tyč, díky které můžete převzít kontrolu nad trojkolkou, nebo s ní můžete malému závodníkovi pomoct třeba do kopce. Když se
vodící tyč nepoužívá, může být jednoduše uložena v zásuvce.
Mini2go Deluxe Plus má ve své výbavě také LED světlo, které je namontované v zásuvce. To lze vyjmout a použít jako jezdecké světlo na řídítkách. Světlo se po 3 min.
svícení automaticky vypne.
Všestranné použití
Až nebude sedlo potřeba, lze jej odmontovat, čímž vznikne Mini Micro Deluxe s výškově nastavitelnými řídítky 49-68 cm od země. Maximální věková hranice pro
použití Mini2go Deluxe+ není přesně určena, limituje jí pouze maximální váha jezdce - do 50 kg.
A v čem je ta největší výhoda?
Díky způsobu zatáčení náklonem, rozvijí děti motoriku a rovnováhu. Cca ve třech letech začnou děti používat koloběžku bez sedla. Při jízdě, kdy uživatel stojí, se dále
rozvijí motorika a částečně jízda simuluje styl karvingového lyžování.
Ve spoustě zemích, převážně západních byla tato kombinace odrážedla a koloběžky oceněna jako "Nejlepší hračka pro batole" a získala různá světová ocenění.
Určeno pro:

Zábava, pohyb, rozvoj motoriky

Věkové rozmezí:

1,5 - 5 let

Hmotnost:

1,95 - 3,6 kg

Nosnost:

50 (bez sedla) kg

Barva:

Mátová

Specialita:

Úložný prostor, vodící tyč, osvětlení

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ano

Výška řídítek:

49 - 67 cm

Šířka řídítek:

26 cm

Skládací tyč:

Ne

Velikost koleček:

120/80 mm

Šířka koleček:

24 mm

Materiál koleček:

PU

Typ koleček:

78° Shore A

Šířka desky:

11 cm

Délka desky:

30 cm

Materiál desky:

Vyztužený plast

Výška od země:

5,5 cm

Nosnost sedátka:

20 kg

Výška sedátka:

26 cm

Výškové nastavení:

Ne

Možnost sundání:

Ano

Složení rukojetí:

Ne

Brzda:

Ano

Očko na popruh:

Ne
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