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FUXTEC wózek
wielofunkcyjny transportowy CT500 szary
Cena

659,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CT-500AGB

Kod producenta

CT-500AGB

Producent

FUXTEC

Opis produktu
Fuxtec wózek wielofunkcyjny, model CT500 z dachem przeciwsłonecznym
Prezentowany wózek jest towarem wszechstronnym, spełniającym nasze oczekiwania w wielu płaszczyznach. Świetnie sprawdzi się podczas
rodzinnych wycieczek, pracy w ogrodzie czy też w trakcie robienia zakupów.
Prosty w obsłudze, kompaktowy i co ważne nie zabierający dużo miejsca po złożeniu.
Wyposażony w torbę ułatwiającą transport wózka po złożeniu. Jest idealnym oryginalnym prezentem na
wszelkiego rodzaju okazje.

Podczas odpoczynku nad morzem, czy też nad jeziorem z łatwością zmieścimy cały niezbędny plażowy
ekwipunek m.in. koce, leżaki, ręczniki, zabawki dla dzieci, bądź torby z jedzeniem.

Model CT500 posiada:

teleskopowy uchwyt
daszek przeciwsłoneczny
przednie koła z hamulcami
szerokie koła z gumowym profilem dla zapewnienia większej stabilności
wysokiej jakości materiał zapewniający nieprzemakalność
stelaż pokryty grubą powłoką lakierniczą gwarantującą zabezpieczenie przed korozją oraz odporność na
zarysowania konstrukcji

Zalety wózków FUXTEC
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Brezentowy daszek jest montowany na teleskopowych rurkach dzięki czemu możemy szybko go zdemontować.

Wózki w bardzo szybki sposób możemy złożyć, a po złożeniu w dalszym ciągu możemy je transportować na kołach.

Daszki w nie oryginalnych wózkach przymocowane są na stałe lub wymagają do demontażu kluczy zabierając tym samym sporo czasu do zdemontowania.

Wysokiej jakości nieprzemakalny i odporny na zabrudzenia materiał, wewnątrz płyta wzmacniająca.

Dodatkowy koszyk do transportowania butelek.

Duże szerokie skrętne koła, wyposażone w hamulce oraz zapewniające stabilność na każdym podłożu.

Inni producenci montują dużo mniejsze koła o mniejszej średnicy, szerokości, i wytrzymałości.

Podwójne profile zwiększają wytrzymałość i trwałość, a gruba powłoka lakiernicza chroni je przed
korozją.

W przypadku wózków nie oryginalnych, często dochodzi do szybkiego zużycia i odpryskiwania farby z elementów nośnych oraz wyginania się stelażu.

Tylko w Fuxtec opatentowana konstrukcja w USA.

Dane techniczne:
Szerokie koła (w cm):
Koła gumowe:
Materiał zdejmowany i zmywalny:
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5,0 cm
tak
tak

Wymienna osłona z tkaniny:
Ładowność (w kg):
Waga (netto w kg):
Hamulec postojowy:
Średnica kół (w cm):
Rączka - drążek teleskopowy:
Daszek przeciwsłoneczny:
Wymiary w środku (w cm):
Wymiary tylnej torby (w cm):
Wymiary złożonego:
Wymiary rozłożonego DxSxW:
Wyposażenie:

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tak
75 kg
12 kg
tak
19 cm
tak
tak
42 x 26 x 86
48 x 19 x 20
60 x 78 x 20
120 x 60 x 66
Tylna torba, torba transportowa

