Dane aktualne na dzień: 28-11-2022 19:39

Link do produktu: https://www.calineczka.pl/sun-baby-chodzik-kolyska-z-kierownica-szary-b0102213-p-47916.html

Sun Baby chodzik kołyska z
kierownicą szary B01.022.1.3
Cena

259,00 zł

Kod EAN

5907478645649

Producent

Sun Baby

Opis produktu
Chodzik, który przyśpiesza i wspiera naukę chodzenia - centrum zabawy i aktywności dla dzieci powyżej 6 miesiąca, do
maksymalnej wagi 12 kg. Z chodzikiem odkrywanie otoczenia i nauka chodzenia jest znacznie łatwiejsza. Regulacja wysokości
pozwala idealnie dopasować chodzik do wzrostu dziecka, wygodne siedzisko z wysokim oparciem zapewnia odpowiednią
pozycję. Rozrywkowy pulpit z przyciskami, światełkami i dźwiękiem zapewni Twojemu dziecku wiele radości i pomoże rozwijać
koordynację wzrokowo-ruchową. Utrzymanie chodzika nie przysporzy Ci zmartwień – wystarczy go przetrzeć wilgotna
ściereczką, siedzisko można prać ręcznie.
Pulpit z kierownicą, lusterkami, guzikami i innymi sprawi Twojemu dziecku wiele radości! Przyciski z dźwiękiem i migające
światełka pomogą rozwijać koordynacje wzrokowo-ruchową.

Najważniejsze funkcje chodzika
Chodzik wspiera i przyśpiesza naukę chodzenia
Trójstopniowa regulacja wysokości pozwala dostosować chodzik do wzrostu dziecka, mechanizm regulacji wysokości z
podwójnym zabezpieczeniem
Wysokie oparcie dla plecków dziecka, pomaga utrzymać właściwą pozycję
Gumowane koła nie rysują i nie zostawiają śladów na podłodze
Stopery – zapobiegają spadnięciu chodzika ze stopnia, schodów
Dzięki możliwości złożenia na płasko, zajmuje niewiele miejsca
Chodzik łatwo utrzymać w czystości z użyciem wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu
Poszycie siedziska można prać ręcznie
Przednie koła skrętne obracają się o 360 stopni, dzięki temu Twoje dziecko może przemieszczać się w dowolnym
kierunku
Łatwy montaż chodzika – nie wymaga użycia narzędzi
Zgodny z wymogami normy EN1273:2020
Przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca, o wadze do 12 kg
Kołyska – dolną ramę chodzika można łatwo przekształcić w kołyskę

*zgodnie z wymogami normy bezpieczeństwa dotyczącej zabawek i produktów dla dzieci, pokrywka baterii jest zabezpieczona
śrubką – do jej odkręcenia wymagany jest śrubokręt krzyżakowy.
WAŻNE: Wszystkie chodziki Sun Baby są zgodne z wymogami Europejskich norm bezpieczeństwa.
WAŻNE: Chodzik przeznaczony jest dla dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy. Maksymalne dopuszczalne obciążenie chodzika
to 12 kg.
Produkt ten kupisz w tej samej cenie w naszych sklepach w Warszawie na ul. Grochowskiej 178 i 180 róg ul. Garwolińskiej.
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