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Navington Corvet- gondola, spacerówka
+fotelik Maxi Cosi z bazą isofix

Stan: Używany

Lokalizacja:

Cena: 850,00 zł

tel.:
e-mail: victhoria4@wp.pl

Dostępne warianty
Kolor: wielokolorowy (1 szt.)

Specyfikacja produktu

Rodzaj
3w1

Kolor
wielokolorowy

Ilość kół
4

Rodzaj kół
pompowane

Rodzaj siedziska
rozkładane

Stelaż
aluminiowy

Akcesoria w zestawie
adapter, folia
przeciwdeszczowa,
moskitiera, osłona na nóżki,
torba

Dodatkowe informacje
hamulec, montaż nosidełka,
odchylane oparcie, pałąk,
pozycja leżąca, przekładane
siedzisko, regulowana
rączka

Elementy zestawu
baza isofix, gondola,
nosidełko,
spacerówka

Opis produktu
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Sprzedam wózek Navington Corvet (gondola, spacerówka) w kolorze Sardinia wraz z fotelikiem Maxi Cosi Pebble, adapterami do wózka, bazą FamilyFix oraz
kompletem pościeli. Zestaw kupiony w maju 2017. 
Wózek użytkowany niezbyt często, jest w stanie bardzo dobrym. Rzadko jeździł po asfalcie, więc na bieżniku opon nie widać zużycia. Ze względu na duże
pompowane i łożyskowane koła, nadaje się do jazdy w terenie leśnym, nieutwardzonych drogach, a nawet dziurawych chodnikach. Świetnie dał sobie radę w
30-centymetrowym śniegu:)
Stelaż wózka jest lekki (10,1 kg), składa się do małych rozmiarów i bez problemu można go schować do bagażnika auta.
Materiał z wnętrza gondoli można zdjąć do prania. W spacerówce wszystkie elementy tekstylne można zdemontować i uprać.
Jedyne widoczne ślady zużycia to: małe uszkodzenie ekoskóry na spodzie rączki, otarcie z boku stelaża oraz wypłowiały materiał na pasie krokowym- na
ostatnim zdjęciu.
W komplecie są:
- gondola
- spacerówka
- stelaż
- adaptery do fotelika
- osłonka na nóżki do spacerówki
- osłonka do gondoli
- folia przeciwdeszczowa
- moskitiera
- torba
- komplet pościeli (poduszka, kołderka, 2 prześcieradełka, 2 komplety poszewek)
Fotelik Maxi Cosi Pebble 0-13 kg w kolorze River Blue + baza Family Fix. Fotelik posiada wkładkę redukcyjną dla najmniejszych maluszków oraz daszek
chroniący przed słońcem i wiatrem. Tapicerkę można zdjąć do prania.
Używany przez rok, fotelik jest bezwypadkowy/ bezkolizyjny. 
Fotelik można zamontować w samochodzie przy użyciu bazy Family Fix lub pasami bezpieczeństwa.
Na bazie można zamontować fotelik z kolejnej kategorii wiekowej.
Noga bazy ma prawdopodobnie uszkodzony czujnik- kontrolka poprawności montażu nogi na bazie świeci się na czerwono. Nie przeszkadza to w montażu
fotelika w aucie i jego użytkowaniu.
Odbiór osobisty- Aleksandrów Łódzki.
Wózek- opis producenta
Stelaż:
najmniejszy wózek klasyczny po złożeniu, który mieści się do malego bagażnika
unikatowy system ANTI-SHOCK amortyzujący wstrząsy
aluminiowa rama – najlżejszy w kolekcji
navington connection system czyli nowoczesny system łatwego wpinana gondoli, spacerowki i fotelika z zabezpieczeniem przed rozłączeniem
pompowane koła na łożyskach
wygodne intuicyjne składanie bez wysiłku
rączka z eko-skóry
system zapinania ramy po złożeniu
hamulec, ktory działa przez nacisk z góry i nie niszczy obuwia
system bezpiecznego skladania – second lock
teleskopowa rączka
zdejmowany kosz
Gondola:
wymiary wewnętrzne – 79 x 36 cm
obszerna i głęboka
ocieplana tapicerka
2 pozycje ustawienia budki
wentylacja z tyłu budki
uchwyt do przenoszenia za budkę
pokrowiec z podwójnym wiatrołapem
wszyta moskitiera 
miękki środek z pikowanego bawełnianego materiału
gruby materacyk na dnie gondoli
zdejmowane do prania elementy wewnętrzne
płozy umożliwiające wykorzystanie jako kołyski
oparcie podnoszone do siedzenia
Ventibase – wentylacja w dnie
wykonana z atestowanych materiałów
navington connection system czyli nowoczesny system łatwego ZAPINANIA NA RAMIE z zabezpieczeniem przed rozłączeniem
impregnowany materiał zewnętrzny
wysoka odporność na działanie UV
Spacerówka:
regulowany podnóżek
płynna regulacja oparcia
barierka obszyta skórą i odpinana
pasy bezpieczeństwa
osłonki na pasy
navington connection system czyli nowoczesny system łatwego zapinania na ramie z zabezpieczeniem przed rozłączeniem
wkładka bawełniana
duża budka z okienkiem
impregnowany materiał zewnętrzny
wysoka odporność na działanie UV
Fotelik- opis producenta
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z miękkimi ochraniaczami
system ochrony bocznej
siedzisko jest dodatkowo watowane
daszek chroniący przed słońcem i wiatrem
Pięciostopniowa regulacja ustawienia pozycji dziecka w foteliku- w połączeniu z bazą FamilyFix
tapicerka jest zdejmowana wraz z szelkami
regulacja zagłówka oraz szelek


