Gondola Orbit Baby

Orbit Baby G3

Unikalne akcesoria

Praktyczna dla rodzica

Gama kolorów budki

Szeroki wybór zgodnie z indywidualnymi preferencjami
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Wszechstronne zastosowanie gondoli, zarówno jako gondoli,
jak i bujaczka- kołyski
Możliwość bujania w kołysce wertykalnie jak i horyzontalnie
( na boki i w przód-tył)
Kompatybilna z modelem wózka Orbit Baby G2 i G3
oraz łącznikiem Helix, posiadającym opatentowany system
SmartHub™ - system obrotowego siedziska 360 stopni
Poręczne rozmiary po złożeniu w podróży - zajmuje tylko 15 cm
wysokości
Miękkie uchwyty umożliwiające wygodne przenoszenie gondoli
Unikalne akcesoria

Najwyższej jakości zastosowane materiały z certyfikatem
Oeko-Tex Standard, odpowiednie dla delikatnej skóry dziecka

•

Zdejmowane pokrycie oraz opuszczana, opatentowana osłona
Paparazzi Shield™ , dodatkowo chroniąca przed wiatrem,
słońcem, drobnymi elementami oraz… błyskiem fleszy aparatów
fotograficznych
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Materac
z
wentylowanej,
„oddychającej”
wyściółki
powleczony miękkim i delikatnym materiałem
zapewnia
wygodę dziecku oraz komfort podróżowania, zwłaszcza latem
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Bezpieczeństwo i komfort dla dziecka
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HelixTM Unikalna platforma - łącznik do wózka Orbit Baby G2 i
G3, umożliwiający transformację wózka pojedynczego na wózek
przeznaczony dla dwójki dzieci. Opatentowana platforma SmartHub™
pozwala na wpięcia w każdej konfiguracji gondoli, fotelika oraz siedziska.
ŚPIWOREK
regulowanej długości
wykonany z najwyższej
jakości materiałów
certyfikowanych Oeko
Tex Standard

KOSZ NA AKCESORIA
Obszerny kosz na
akcesoria niezbędne
w podróży Dodatkowa
zapinana kieszeń na
drobiazgi.

SURFER platforma
dołączana do ramy
wózka pozwalająca na
transport starszego
dziecka niemal jak na
deskorolce

KOSZE DODATKOWE
Dodatkowe kosze na
zakupy montowane na
ramie wózka, doskonale
sprawdzające się podczas
dłuższych spacerów

ZESTAW POGODOWY
składający się z folii
przeciwdeszczowej oraz
moskitiery

TORBA PODRÓŻNA
z kółkami- zapewniająca
komfortową podróż
samolotem czy autem

Specyfikacja / dane techniczne
•
•

BUDKI DO SIEDZISKA w intensywnych, pięknych kolorach budki odmieniające

Dla dziecka od urodzenia do osiągnięcia wagi 9 kg
Waga gondoli - 4,5 kg

wygląd Orbit Baby G3 w zależności od preferencji.
Dystrybutor marki Orbit Baby w Polsce
Euro-Trade Sp. z o.o, Sp.K,
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Poland
tel. 012/ 61 44 150
fax: 012/ 61 44 155

www.dladzieci.euro-trade.pl
Powyższy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu Art.66 i nast. „Kodeksu Cywilnego” (Dz.U.69.16.93 z późn.zm.)
Produkty dostępne w punktach sprzedaży mogą różnić się pod względem wyglądu, koloru i rodzaju.

inspiruje, nadaje styl,
wytycza trendy!
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Orbit Baby Stroller

Skonfiguruj swój własny zestaw

Funkcjonalność dla rodzica

Orbit Baby G3

•
•
•
•
•
•

3D Rotation : możliwość regulacji gondoli, siedziska, fotelika w każdej
pozycji i obrotu 360o,
Opatentowany system SmartHubTM pozwalający na wpięcie gondoli,
fotelika czy siedziska w każdej możliwej konfiguracji
Proste składanie wózka jednym ruchem „przekręć-pociągnij”
do kompaktowych rozmiarów po złożeniu
Przestronne kosze na akcesoria, zakupy
Wbudowany podwójny uchwyt na kubek
Teleskopowa tacka dla dziecka regulowana na poziomie 3 różnych
wysokości dostosowanych do wzrostu dziecka
TM

Fotelik Orbit Baby gr. 0+
Funkcjonalność dla rodziców

Cechy:

1. Wybierz bazę

2. Wybierz siedzisko

Samodzielnie
stojący po złożeniu

3. Dobierz akcesoria

•

Łatwość montażu fotelika na modelach wózków Orbit Baby oraz w bazie

•

Baza z bezpiecznym systemem ISOFIX umożliwiająca montaż w samochodzie
krócej aniżeli 1 minutę

•

Unikalne, ergonomiczne
do przenoszenia fotelika

•
•
•

•
•

Najwyższa jakość materiałów opatentowanych certyfikatem Oeko-Tex®
Standard 100- bawełna organiczna
Materiały z ochroną UPF 50+ celem najwyższej ochrony przeciwsłonecznej
Zintegrowana tacka na przekąski z uchwytem na kubek i przekąski oraz
wieczkiem zapewniającym higienę
Zaawansowany system wentylacji za pomocą kanalików powietrznych w
siedzisku oraz „oddychających” materiałów, przeciwdziałający przegrzaniu
dziecka
Regulowany podnóżek dostosowujący się do wzrostu dziecka
wraz z wiecznie
Innowacyjne zawieszenie QuadShock TMTM
pompowanymi kołami zapewniają płynną jazdę bez wstrząsów

Kompaktowe
rozmiary po złożeniu

Zastosowanie wózka dla dziecka od urodzenia do osiągnięcia wagi 15 kg
Waga wózka 7 kg, waga siedziska G3- 4,5kg

Travel System i jego konfiguracje

uchwyty

Design fotelika wraz z pianką EPS wewnątrz fotelika zapewniającą maksymalną
ochronę boczną

•

Budka wykonana z materiałów w pełni zabezpieczających przed promieniowaniem
UV wraz z opatentowaną osłoną Paparazzi Shield™- osłona przed słońcem jak
i błyskiem fleszy aparatów

•

Tapicerka fotela wykonana z oddychających, miękkich materiałów certyfikowanych
Oeko-Tex®

•

Grupa 0+ od urodzenia do ok.13 kg

•

Waga fotelika 5,3 kg , Waga bazy: 4,6 kg

•

Możliwość montażu tyłem do kierunku jazdy razem z bazą Isofix
Baza z Isofix

Fotel samochodowy
Osłonka Paparazzi Schield

Budka z materiału z ochroną UV

Ergonomiczne uchwyty

System SmartHubTM
- obrotowego siedziska

Noga wspierająca

ISOFIX
Indykator
właściwego
montażu

Regulacja długości
nogi wspierającej

Tacka z pokrywką
dla dziecka

Jeden fotel, trzy zastosowania:
Ergonomiczny uchwyt
Ochrona główki niemowlęcia
Wyściełane pasy
bezpieczeństwa

Budka z ochroną
OPF 50+, dostępna
w 6 kolorach

materiałem

•

Specyfikacja/ dane techniczne
•
•

miękkim

Specyfikacja/ dane techniczne

Wygodne użytkowanie
hamulców

Podwójny uchwyt na
kubek/butelkę

wyściełane

Komfort dla dziecka

Komfort dla dziecka
•

i

Pasek regulacji napięcia pasów
bezpieczeństwa
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ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Poland
tel. 012/ 61 44 150
fax: 012/ 61 44 155

www.dladzieci.euro-trade.pl
Powyższy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu Art.66 i nast. „Kodeksu Cywilnego” (Dz.U.69.16.93 z późn.zm.)
Produkty dostępne w punktach sprzedaży mogą różnić się pod względem wyglądu, koloru i rodzaju.

inspiruje, nadaje styl,
wytycza trendy!

