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Mini Micro Deluxe 3v1 Green
Cena:

3 300,- Kč

Cena v EUR:

135.47,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

MMD010

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Mini 3v1

Popis zboží
Mini Micro Deluxe 3v1 je vylepšené multifunkční odrážedlo a koloběžka, která poroste s Vaším dítětem. Tento model je v zeleném provedení.
Odrážedlo s měkčeným sedátkem můžete využívat cca. od 18 měsíců. Osazeno je řídítky typu O, která jsou pro nejmenší děti přirozenější na ovládání a držení. S
rostoucím dítětem můžete posunout sedátko do druhé výškové polohy.
Až nebude sedlo potřeba, lze jej odmontovat, čímž vznikne trojkolka se sníženými O-řídítky.
A až budou snížená řídítka moc nízká, nahradíte je přiloženou výškově nastavitelnou řídící tyčí tvaru T a dostanete originální Mini Micro Deluxe, které má nosnost 50
kg.
A v čem je ta největší výhoda?
Odrážedlo a poté i koloběžka je během jízdy velice stabilní a bezpečná. Díky způsobu, kterým Mini Micro Deluxe 3v1 zatáčí se u dětí rozvijí motorika, rovnováha a
stabilita. Jízda a náklony spojené se zatáčením částečně simulují karvingové lyžování, díky tomu je jízda na koloběžce Mini Micro Deluxe nevšední zážitek. Děti si jí
rychle zamilují.
Určeno pro:

Zábava, pohyb, rozvoj motoriky

Věkové rozmezí:

1-5 let

Hmotnost:

1,95 - 2,35 kg

Nosnost:

50 (bez sedla) kg

Barva:

Zelená

Specialita:

Nastavitelné sedlo

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ano

Výška řídítek:

49 - 68 cm

Šířka řídítek:

26 cm

Skládací tyč:

Ne

Vyndávací tyč:

Ano

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:

21,5 - 28,5 cm

Výškové nastavení:

Ano

Možnost sundání:

Ano

Složení rukojetí:

Ne

Brzda:

Ano

Očko na popruh:

Ne
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