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Rower TEST
Stan: Używany

Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

Cena: 30,00 zł
Sandra Sieradzka
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 149/11
tel.: 511-232-432
e-mail:
s.sieradzka@bejbimarket.pl

Dostępne warianty
Kolor: różowy (1 szt.)

Specyfikacja produktu

Wiek dziecka
18m+

Materiał
tworzywo

Kolor
różowy

Hamulec
brak

Opis produktu

Rowerek biegowy, jeździk. Używany od 6 miesięcy, jak widać zgryziona pianka na kierownicy i
obdarte siodełko. Wszystko zamieszczone na zdjęciach. Rowerek nie jest uszkodzony, posłuży
nowemu właścicielowi/właścicielce jeszcze długo :)
Kwestia wysyłki możliwa do ustalenia.
Poniżej specyfikacja produktu. Rowerek przeznaczony jest dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia, ale
my praktykowaliśmy od 13 miesiąca.
CHARAKTERYSTYKA Rowerek przeznaczony dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia Podwójne kółka
zapewniające stabilność i bezpieczeństwo Miękkie antypoślizgowe rączki Stabilna, lekka i
bezpieczna konstrukcja - tylko 2 kg! Wyprofilowane miękkie, piankowe siedzisko Blokada skrętu
kierownicy, zabezpieczająca przed wykręcaniem kierownicy w trakcie jazdy Ciche antypoślizgowe
6 calowe kółka Możliwość użytkowania w domu (nie rysuje podłóg) Unikalny i wyjątkowy design
Oryginalny produkt marki Kindereo Posiada certyfikat CE STWORZONY Z MYŚLĄ O
NAJMŁODSZYCH Jeździk przeznaczony jest dla maluchów, które postawiły już swoje pierwsze
kroki. Zbudowany tak, aby mogły wypróbować i rozwijać kolejne zdolności - wsiadanie, zsiadanie,
odpychanie i kierowanie. Twoje dziecko rozwija w ten sposób koordynację ruchową i uczy się
utrzymywania równowagi. Lekki oraz zwinny sprawdzi się w domu i na spacerze. Niewielkie
wymiary pozwolą go zabrać w podróż z dzieckiem. ANTYPOŚLIZGOWE KÓŁKA Posiada ciche i
antypoślizgowe kółka, które sprawdzą się doskonale na różnych powierzchniach. Zastosowanie
podwójnych kółek pozwala na bezpieczną i pewniejszą naukę pierwszych "kroków" na jeździku.
WYPROFILOWANE MIĘKKIE SIODEŁKO Nasz jeździk został wyposażony w wyprofilowane i
miękkie siedzisko, które sprawi iż Twoje dziecko nie będzie odczuwało dyskomfortu w trakcie
jazdy. PIANKOWA KIEROWNICA MiniBike posiada również antypoślizgową i miękką rączkę, które
zapewnia wysoki komfort użytkowania. BEZPIECZNY OGRANICZNIK SKRĘTU KIEROWNICY
MiniBike posiada ogranicznik skrętu kierownicy, który zabezpieczy przed wykręceniem kierownicy
w trakcie jazdy. Stalowa rama pojazdu jest malowana metodą natryskową, co zapewnia lepsze
krycie oraz dłuższą trwałość lakieru, a tym samym zwiększa odporność na zarysowania.


