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Ogłoszenie nr: TVCX4O66R092 2023-05-24

Fotelik samochodowy nosidełko Concord Air
I-Size

Stan: Nowy

Lokalizacja: Rąpin

Cena: 690,00 zł

FH Lawaga Gabriela Szewczyk
Rąpin
NIP: 9910089846
tel.: 576859059
e-mail: lawagababy@wp.pl

Dostępne warianty
Kolor: niebieski (1 szt.)

Specyfikacja produktu

Rodzaj
nosidełko

Waga dziecka
0-13 kg

Kolor
niebieski

Mocowanie względem
kierunku jazdy
tyłem

Dodatkowe informacje
regulacja zagłówka, zdejmowana
tapicerka

Opis produktu

                                                                                                Fotelik samochodowy nosidełko Concord
Air I-Size od 0 kg do 13 kg.
Fotelik jest nowy powystawowy, instrukcja obsługi również w języku polskim i naklejka na szybę w
opakowaniu. Lekko uszkodzony karton. Dodatkowo w opakowaniu jest daszek przeciwsłoneczny.
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Nowy fotelik Air I-Size został zaprojektowany z myślą zapewnieniu bezpieczeństwa maluszkowi.
Fotelik przygotowano do łatwego montażu na podstawie z systemem ISOFIX, jak również bez
podstawy korzystając z pasów bezpieczeństwa samochodu.Korpus fotelika wyposażony został w
otwory wentylacyjne, które gwarantują przepływ powietrza.
Zagłówek, który chroni głowę z możliwością regulacji 5 pozycjach.
Wkładka redukcyjna do fotelika przeznaczona dla noworodków o wzroście 60 cm.
Zaczepy Profix padsują do każdego wózka marki Concord.

Przemieszczając się z fotelikiem, czy to w ręce, czy też na stelażu wózka, należy zadbać o osłonę
główki dziecka. Fotelik Concord Air i-Size posiada budkę, która zabezpieczy malucha przed słońcem.
Niezastąpiona podczas upalnych lub wietrznych dni. Wykonana z miękkiej tkaniny, dlatego po
złożeniu nie przeszkadza w podróży samochodem i nie zaburza widoku na dziecko. Po rozłożeniu
sięga do rączki. Dzięki schowanej części budki możemy sami zdecydować na ile chcemy naszego
malucha zasłonić. Możesz jednocześnie przenosić fotelik i chronić pociechę, bez przeszkód!
Ergonomiczna rączka do przenoszenia fotelika,
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z miękkimi ochraniaczami,
Jednoczesna regulacja zintegrowanej uprzęży i zagłówka,
Wbudowane adaptery kompatybilne z baza i wózkami marki Concord,
wkładka dla noworodków w komplecie,
Oddychająca tkanina tapicerki,
Możliwość prania tapicerki w maksymalnej temperaturze 30 stopni,
Filtr UV50+ w budce.
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