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Wózek transportowy
składany FUXTEC plażowy
CTB800
Cena

1 099,00 zł

Opis produktu

FUXTEC CTB800 na szerokich kołach

Z szyberdachem z ochroną przed promieniowaniem UV, funkcją

podwójnego hamulca, dodatkowym uchwytem do pchania i przedłużeniem
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wnętrza

Ułatw sobie wszystkie rodzaje transportu dzięki nowemu, terenowemu wózkowi plażowemu — oryginałowi firmy FUXTEC.
Teraz z rozszerzeniem wnętrza, jeszcze więcej miejsca na nogi dla dzieci. Nadaje się do wszystkich długości
nóg.*
Składany wózek składa się do rozmiaru mini o głębokości zaledwie 15 cm w kilka sekund
Bardzo szerokie koła terenowe dla optymalnego użytkowania na piasku i na nieutwardzonych nawierzchniach
rączka o regulowanej wysokości
dodatkowy uchwyt do prowadzenia z tyłu - uchwyt do prowadzenia nie nadaje się do podnoszenia przednich opon
Stabilny po złożeniu - dzięki stabilnym stopom
z naszym nowym układem dwóch hamulców z przodu iz tyłu, z hamulcem postojowym - stój bezpiecznie nawet na
zboczach
w tym rozszerzenie wewnętrzne (zdejmowane)
Bez względu na to, czy z dachem, czy bez, można to zrobić w kilka sekund dzięki rozkładanym prętom węglowym
Daszek przeciwsłoneczny z filtrem UV (SPF 17)
wkładka podłogowa wyściełana pianką
Poprzeczki z ochroną podkładek
Bardzo wytrzymały do 75kg
Wszechstronne zastosowanie podczas wędrówek, w domu, ogrodzie lub na budowach
Odporny na przechyły na 4 dużych kółkach z łożyskami kulkowymi o średnicy 190 mm
metal z powłoką ochronną
solidna stalowa rama
jest dostarczany w pełni zmontowany
Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej dzieli się na poziomy podstawowe (6-10), średnie (15-25), wysokie (30-50+). Nasz
dach ochronny UV ma współczynnik ochrony przeciwsłonecznej 17 i dlatego należy do kategorii średniej. Przepuszczalność UVA wynosi tylko 6,63%, przepuszczalność UV-B tylko 5,62%. Odpowiednio ochrona UV wynosi UV-A = 93,37% i UV-B = 94,38%.
Oferujemy również komfortowe pasy bezpieczeństwa dla naszych najmłodszych jako opcję, a aby zapewnić naszym
najważniejszym osobom wygodę, mamy ultrawygodne i podtrzymujące plecy maty do wózków ręcznych.
Nowy składany wózek ręczny z serii CT FUXTEC to naprawdę wszechstronny. Nie tylko przenoszą ładunek do 75 kg, są bardzo
łatwe w prowadzeniu i ciągnięciu, można je również złożyć, aby zaoszczędzić miejsce jedną ręką. Złożony wagon o głębokości
zaledwie 29 cm można schować nawet w najmniejszej piwnicy lub bagażniku samochodu. Dzięki temu wózek ręczny FUXTEC
jest idealny do użytku na rodzinnych wycieczkach, podczas pracy w ogrodzie, przewożenia zakupów z samochodu do domu
lub na plac budowy. Oczywiście będzie Ci również towarzyszyć podczas majowej wycieczki z okazji Dnia Ojca i jest idealnym
nośnikiem wszystkich napojów.
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