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Wózek transportowy
FUXTEC CTL900 aluminiowy
szary denimowany
Cena

1 549,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

FX-CTL900.83

Producent

FUXTEC

Opis produktu
FUXTEC wózek
CTL900
Składany
wózek
CTL900
firmy FUXTEC
jest dostępny
kolorach szarym,
szarym
premium
(szaraacętkowana
/
denimowa
optyka)
i fioletowym.
Jest jeszcze
bardziejwluksusowy,
jeszcze brązowym,
większy, jeszcze
bardziej
stabilny,
jednocześnie
niezwykle
wszechstronny:
Duże wnętrze pozwala na jeszcze większą pojemność transportową i oferuje dużo miejsca dla najmłodszych, dlatego
jest odpowiednie dla całej rodziny (dzieci i dzieci).
FX-CTL900 zawiera klasyczny dyszel (co czyni ten samochód prawdziwym wagonem) i uchwyt do pchania z
efektownym pokryciem ze sztucznej skóry.
Z powiększonymi oponami CTL900 poradzi sobie nawet w najtrudniejszym terenie.
Wszystkie 4 opony są wygodnymi oponami gumowymi, a każda z nich jest resorowana.
Nadaje się również jako wózek transportowy - łatwy transport zakupów itp.
Jednym kliknięciem możesz usunąć opony na żądanie i ponownie zmniejszyć rozmiar paczki.
Z tyłu znajduje się praktyczny hamulec postojowy, dzięki czemu ma bezpieczną pozycję podczas załadunku i
rozładunku i nie stacza się.
Dzięki głęboko wyściełanemu wnętrzu (tapicerowana podłoga i oparcie) dzieci siedzą jeszcze bardziej bezpiecznie w
wagonie.
Kompletna rama wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego aluminium, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w obsłudze,
zarówno podczas użytkowania, jak i przenoszenia / przechowywania.
Proste rozkładanie daszku - zapewnia dzieciom wystarczający cień w słoneczne miesiące, a w razie potrzeby można
go nawet otworzyć.
5-punktowy pas bezpieczeństwa zapewnia najmłodszym jeszcze większe bezpieczeństwo i przyczepność.
Wyjmowana tylna torba ma ładowność do 5 kg, a także zawiera wentylowaną komorę, idealną na buty lub wilgotną
odzież.
do tylnej torby dostajesz naszą torbę chłodniczą FUXTEC - idealny towarzysz na gorące dni.
Pokrowiec na siedzenie jest całkowicie zdejmowany i można go łatwo wyczyścić przez pranie ręczne (proszę
przestrzegać instrukcji pielęgnacji!).
Jeśli CTL900 nie jest potrzebny przez długi czas, można go bezpiecznie przechowywać w torbie ochronnej.
akcesoria opcjonalne: uchwyt na kubek, uchwyt na telefon komórkowy, urządzenie antykradzieżowe.
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Wózek jest idealny dla bliźniaków sprawdza się także w przedszkolach i żłobkach.
WYMIARY WORKA NA OGON (W CM):
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