MAŁY WÓZEK NA WIELKIE ODKRYCIA

explorer
Duża budka z okienkiem

5 pkt pasy
bezpieczeństwa

5 pozycji rozłożenia oparcia
Odpinany pałąk

Waga wózka ok. 7kg

Koła o średnicy – 15,24 cm
z możliwością blokady przednich

www.zumakids.com.pl

Regulowany
podnóżek

Wózek spacerowy Explorer to doskonałe rozwiązanie
dla aktywnych rodziców, lubiących spontaniczne wycieczki zarówno w miejskie przestrzenie jak i na łono
natury. Wyróżnia go funkcjonalność, lekkość oraz
kompaktowe składanie. Dzięki niewielkim rozmiarom
po złożeniu mieści się niemal w każdym bagażniku.
Obszerne siedzisko z regulacją kąta nachylenia oparcia umożliwia komfortową jazdę i drzemkę malucha w podróży. Bezpieczeństwo dziecka zapewniają
5-punktowe pasy oraz pałąk zabezpieczający. Regulowany podnóżek dostosowuje się do wzrostu dziecka
zapewniając komfort podróży. Duża budka z okienkiem
pozwala na stałą obserwację dziecka. System blokady
po złożeniu ułatwia przechowywanie i transport wózka.
Zgodny z normą EN 1888:2012
Akcesoria dodatkowe – folia przeciwdeszczowa sprzedawana
osobno

KOLORYSTYKA:

to marka, której zamierzeniem jest zachowanie magii
dzieciństwa i niczym nieskrępowanej radości odkrywania świata. To marka dla młodych, dynamicznych
rodziców, którzy wspólnie z dzieckiem bez ograniczeń
pragną doświadczać uroków rodzicielstwa, nie bacząc
na wąskie uliczki, zakurzone drogi czy wyboiste szlaki. Doznawać razem ze swoją pociechą pełnej gamy
przeżyć, nie martwiąc się koniecznością dźwigania
czy możliwością ubrudzenia. Objaśniać maluchowi
świat z entuzjazmem i zgodnie ze swoim energicznym
stylem życia, ale mając na względzie przede wszystkim
bezpieczeństwo i wygodę dziecka. Stąd marka ZUMA
Kids poprzez funkcjonalne, proste i w niepowtarzalnym
stylu produkty ofiarowuje rodzicom nie tylko komfort
w opiece nad dzieckiem, ale możliwość przeżywania
rodzicielstwa w pełni intensywnie, dynamicznie, razem
z nim.

Indeks: 376849

Indeks: 376851

Indeks: 376852

Indeks: 376848

Indeks: 376853

Indeks: 376850

www.zumakids.com.pl

AKCESORIA PODRÓŻNE
Opieka nad małym dzieckiem jest nie lada wyzwaniem i wymaga niejednokrotnie doskonałej organizacji ze strony rodzica. Dlatego, wychodząc
naprzeciw mobilnym, aktywnym rodzicom marka ZUMA KIDS oferuje POMOCNE AKCESORIA PODRÓŻNE: lusterko samochodowe oraz
organizery do wózków i samochodów.

Organizer samochodowy
Indeks: 381714

Organizer do wózka
Indeks: 381719

Organizer do wózka
Indeks: 381720

Kids

ZUMA

Lusterko samochodowe
Indeks: 381724

Organizer do wózka
Organizer samochodowy

Indeks: 381717

Organizer do wózka
Indeks: 381718

Indeks: 381723

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 i rodzaju. Z myślą o rozwoju swoich produktów producent oraz
dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości i kolorów modelów zamieszczonych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.

Importer i dystrybutor marki Zuma Kids w Polsce
Euro-Trade Sp. z o.o. Sp. K., ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków
tel.: + 48 12 61 44 150, fax: + 48 12 61 44 155

