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Junama Diamond Individual
04
Cena

2 349,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

JUNAMA

Koła

żelowe

Dodatkowa amortyzacja

tak

Opis produktu
Od wielu lat obecna jest na rynku oferta ekskluzywnych wózków dziecięcych marki JUNAMA. Junama to szeroka gama innowacyjnych produktów oparta na oryginalnym wzornictwie. Łącząc
nowoczesne technologie
z własnymi rozwiązaniami stworzyliśmy produkty, w których wszystko jest
przemyślane i przewidziane. Oferta marki Junama skierowana jest do klientów doceniających nowoczesność, niepowtarzalny
styl oraz zaawansowane
technologie wytwarzania artykułów dziecięcych. Troska o każdy detal i nieustanne poszukiwanie nowych doskonalszych
wzorów, rozwiązań i inspiracji sprawiły iż marka Junama kojarzona jest z prestiżem i ekskluzywnością.
Junama Diamond jest to wózek 2w1, czyli głęboko-spacerowy. Wózek jest dwufunkcyjny: gondola służy dla noworodka do
około 6 miesięcy, spacerówka służy dla dziecka do 3 lat.
ZESTAW 2W1 ZAWIERA:
aluminiowy stelaż z kołami
wersja godolowa
wersja spacerowa
torba z przewijakiem
pokrowiec na nóżki do wersji gondolowej i spacerowej
pojemny kosz na zakupy
folia przeciwdeszczowa
uchwyt na butelkę
OPCJE DODATKOWE:
adaptery do fotelików samochodowych: TAKO, CYBEX,
MAXI COSI, AVIONAUT, ROMER, RECARO, KIDDY
fotelik samochodowy w kolorze wózka
śpiwór uniwersalny
parasolka w kolorze wózka
rękawiczki
moskitiera
uniwersalny stojak Stotte
SPECYFIKACJA MODELU:
system wpięcia MAX-CLICK
system absorpcji wstrąsów anti-shock
centralny hamulec
koła żelowe
6 amortyzatorów
regulacja wysokości rączki wykonanej z eko-skóry
system skrętnych kół przednich z możliwością blokady do jazdy na wprost
możliwość wpięcia gondoli, spacerówki i fotelika samochodowego przodem lub tyłem do kierunku jazdy
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wielostopniowa regulacja budki w gondoli i spacerówce
stopniowa regulacja oparcia w wersji spacerowej do pozycji w pełni leżącej oraz płynna regulacja w wersji gondolowej
regulowane, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa wraz z regulacją wysokości
estetyczny, tkaninowy materacyk w spacerówce
wypinana barierka obszyta eko-skórą w wersji spacerowej
regulacja podnóżka spacerówki wykonanego z eko-skóry chroniącej przed zabrudzeniem
innowacyjny system wentylacji w wersji gondolowej i spacerówki.rowej

Uwaga
w zależności od koloru może się różnić czas oczekiwania. Po zamówieniu skontaktujemy się z
Państwem celem ustalenia czasu realizacji zamówienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: biały
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