
TO JEST ZUMA...



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
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KOLORYSTYKA:

Waga wózka 

ok. 7kg

Koła o średnicy  – 15,24 cm 

z możliwością blokady 

przednich

Akcesoria dodatkowe – folia przeciwdeszczowa sprzedawana osobno



Wózek Solution Zuma Kids zrodził się z potrzeb aktywnych rodziców, poszukujących stylowego, wszechstronnego i funkcjonalnego wózka. Nowoczesne rozwiązanie jakim jest 

odwracalne siedzisko 2 w 1, które w zaledwie kilku ruchach można przekształcić w obszerną gondolę, daje swobodę i dowolność wyboru podróżowania dynamicznym rodzicom, 

dostosowując się do ich trybu życia. Dla komfortu dziecka nie bez znaczenia jest 3 stopniowa możliwość regulacji oparcia siedziska do pozycji poziomej, idealnej na popołudniową 

drzemkę, czy też obszerna, regulowana budka chroniąca przed słońcem bądź wiatrem. Gumowane, amortyzowane duże koła sprawiają, że podróż bez względu na podłoże i warunki 

- czy to śnieg, czy piasek czy górzysta droga, będzie płynna i wygodna. Regulowana 4 - stopniowa wysokość rączki, pozwala na komfortową jazdę, a wraz z obszernym koszem 

na zakupy, kieszeniami na drobiazgi, uchwytem na kubek czy też innymi akcesoriami pozwala na wiele opcji wspólnego podboju świata z dzieckiem

KOLORYSTYKA:

W zestawie: osłonka przeciwdeszczowa, uchwyt na kubek, osłonka na nogi w wersji spacerowej, okrycie na gondolę, torba/plecak dla rodzica,i d h k b k ł

dziców, poszukujących stylowego, wszechstronnego i funkcjonalnego wózka. 
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Miękki materacyk oraz 

osłonka na główkę 

dla lepszego komfortu 

dziecka

amortyzowane, przednie 

koła zdejmowane 

z możliwością blokady

Wózek przeznaczony dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wagi max. 15kg



www.dladzieci.euro-trade.pl

NIESKRĘPOWANA RADOŚĆ 
ODKRYWANIA ŚWIATA!

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

ZUMA KIDS 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 ofi arowuje 

rodzicom nie tylko komfort w opiece nad dzieckiem, ale możliwość przeżywania rodzicielstwa 

w pełni intensywnie, dyna-micznie, razem z nim. Gwarantuje funkcjonalne rozwiązania jak gondolę 

z siedziskiem 2 w 1, kompaktowe rozmiary czy prostotę użycia. A przy tym niepowtarzalny 

design, który pozwoli im się wyróżnić i podkreślić ich wyjątkowość.

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.


