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Peg Perego BOOK 51 Elite
Completo Modular TARTAN zestaw
4w1 z fotelikiem Primo Viaggio iSize ONYX i bazą IsoFix
Cena

3 790,00 zł

Cena poprzednia

5 129,00 zł

Producent

PegPerego

Opis produktu
Edycja limitowana.
W zestawie: stelaż Book 51, gondola Culla Elite, fotelik Primo Viaggio i-Size, baza Isofix, torba pielęgnacyjna z przewijakiem
oraz siedzisko spacerowe Pop-Up z pokrowcem na nóżki dziecka.
Gondola Culla Elite posiada skórzaną rączkę wbudowaną w konstrukcję budki oraz innowacyjny i opatentowany system
składania budki za pomocą jednej ręki, opracowany przez Peg-Pérego. Gondola przeznaczona jest do przewożenia dziecka od
chwili narodzin do osiągnięcia przez nie wagi 10 kg. Gondolka wyposażona jest także w system zintegrowanej regulacji
położenia podgłówka i podnóżka z regulacją od zewnątrz, co zapewnia nieprzerwany sen dziecka przy maksymalnym
komforcie. Dodatkowo wyposażona jest w system cyrkulacji powietrza oraz obszerną, regulowaną budkę z zaczepem do
zawieszenia ulubionej zabawki.
Gondolka posiada na wyposażeniu dodatkowy materacyk, który zapewni wygodę podczas drzemek i spacerów. Wyściółka
wykonana jest z łatwego w utrzymaniu i szybko schnącego materiału softerm. Płozy znajdujące się pod gondolą pozwalają na
wykorzystanie jej w warunkach domowych jako kołyski, a wysuwane podesty jako przenośnego łóżeczka.
Zgodnie z regulacją ECE R44/4 Culla Elite może służyć do przewożenia dziecka w samochodzie dzięki zestawowi pasów Kit
Auto (sprzedawany osobno).
Nowy fotelik Primo Viaggio i-Size jest odpowiedni dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia przez nie 83 cm wzrostu. Fotelik
spełnia normę ECE R129, która wydłuża okres przewożenia dziecka tyłem do ok. 15 miesiąca.
Primo Viaggio i-Size jest wyposażony w bazę i-Size Isofix, dla której jest także przeznaczony kolejny fotelik z grupy i-Size dla
dzieci do 105 cm wzrostu – Viaggio FF105.
Fotelik posiada trzy dodatkowe wkładki, dzięki którym idealnie dostosowuje się do wzrostu dziecka: zagłówek dodatkowo
wyposażony w system EPS, część chroniącą plecy oraz wkładkę pod bioderka dziecka. Zagłówek EPP wykonany został z pianki
polipropylenowej, która charakteryzuje się wysoką zdolnością pochłaniania energii w przypadku wypadku lub zderzenia.
Powłoka fotelika wyposażona w system EPS jest perforowana, aby zapewnić najlepszą cyrkulację powietrza. Fotelik
wyposażony jest także w system SIP.
Fotelik Primo Viaggio i-Size przeszedł niezależne i rygorystyczne testy zderzeniowe w maju 2019 i uzyskał wysoką
czterogwiazdkową ocenę co czyni ten model najbezpieczniejszym fotelikiem i-Size dedykowanych dla najmłodszych dzieci (do
1,5 roku życia).
Siedzisko spacerowe Pop-Up wózka można wpiąć w stelaż w obu kierunkach jazdy. Siedzisko wyposażone jest w
przekształcaną w daszek przeciwsłoneczny budkę, pokrowiec na nóżki, wypinany pałąk bezpieczeństwa oraz pięciopunktowe
pasy bezpieczeństwa. Oparcie posiada 4-stopniową regulację (rozkłada się niemal całkowicie do pozycji leżącej).
Niezwykle praktycznym rozwiązaniem jest możliwość składania wózka bez konieczności wypinania siedziska ze stelaża
niezależnie od kierunku, w którym jest zamontowane. Po złożeniu wózek stoi samoczynnie, a tapicerka jest w pełni
zabezpieczona przed zabrudzeniem.
Stelaż Book 51 o wadze zaledwie 7,8 kg i szerokości 51 cm charakteryzuje się prostym w obsłudze systemem
składania/rozkładania, dobrą amortyzacją oraz łatwością prowadzenia i manewrowania dzięki zastosowaniu 12 kulkowych
łożysk.
Przednie koła o średnicy 18 cm obracają się w zakresie 360º, po zniesieniu podręcznej blokady. Między dużymi tylnymi kołami
o średnicy 25 cm znajdują się dźwignie hamulca. Dodatkowo stelaż wyposażony jest w obszerny kosz oraz masywną rączkę z
eko-skóry o regulowanej wysokości.
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Bezpośrednio w stelaż wpina się gondolę Culla Elite, siedzisko Pop-Up montowane w obu kierunkach jazdy oraz fotelik
samochodowy Primo Viaggio SL. Dzięki zastosowaniu systemu Ganciomatic montaż jest szybki i prosty w obsłudze.

OPCJE DODATKOWE
akcesoria uchwyt na butelkę
akcesoria moskitiera
akcesoria śpiworek Vario
akcesoria koła Off-Road
akcesoria podnóżek Book Board
fotelik pokrowiec Clima Primo Viaggio SL
fotelik igloo Primo Viaggio SL
fotelik folia przeciwdeszczowa
gondola zestaw pasów bezpieczeństwa KIT AUTO
gondola materacyk
gondola folia przeciwdeszczowa
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