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Koloběžka Micro Cruiser Aqua
Cena:

3 890,- Kč

Cena v EUR:

157.75,- €

Dostupnost:

Skladem

Kód zboží:

SA0203

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Dětské skládací koloběžky

Popis zboží
Micro Cruiser Aqua je skládací dětská koloběžka v tyrkysové barvě, která je vhodná i na delší vzdálenosti. Jedná se o jednu z nejpohodlnějších skládacích dětských
koloběžek.
Předností této koloběžky jsou rychlá a pohodlná 200 mm PU kolečka, která se osazují i na koloběžky pro dospělé. Výhodou 200mm oproti 120 mm nebo 100 mmm
kolečkům je, že větší kolečka lépe překonají nerovnosti vozovky. Nevýhodou velkých koleček je horší skladnost složené koloběžky a větší poloměr zatočení.
Další předností modelu Micro Cruiser jsou do V tvarovaná a polohovatelná řídítka, která lze nastavit podle přání každého dítěte.
U koloběžky je mírně zkrácená nášlapná deska tak, aby vyhovovala dětem s ohledem na snadnou ovladatelnost.
Všechny tyto vlastnosti zajišťují svižnou a pohodlnou jízdu do školy, městem ale i na delší vzdálenosti.
Koloběžku může řídit šikovný jezdec od 5 let. Horní věková hranice je limitovaná výškou jezdce, obvykle do 12 let.
Díky své tyrkysové barvě je tato dětská koloběžka Micro Cruiser Aqua oblíbená jak u chlapců, tak i u dívek.
Určeno pro:

Město, delší vzdálenosti

Věkové rozmezí:

Děti / Junioři

Hmotnost:

4,5 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.70 x š.13 x v.30 cm

Barva:

Tyrkysová

Specialita:

Pevná a polohovatelná řídítka ve tvaru do V

Nastavitelná výška:

Ano

Výška řídítek:

74 - 89 cm

Šířka řídítek:

50 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

200 mm

Šířka koleček:

30 mm

Materiál koleček:

PU

Šířka desky:

11 cm

Délka desky:

30 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

4 cm

Stojánek:

Ano

Složení rukojetí:

Ne

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ano

Očko na popruh:

Ne

Zadní blatník:

Ano
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