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iCandy apple systém s více režimy
iCandy nabízí moderním rodičům stylové cestovní řešení nejvyšší kvality a
vynikající design.
Apple je k dispozici jako kočárek se čtyřmi kolečky nebo jako sporťák se třemi kolečky. Pro rodiče,
kteří chtějí mít možnost obou variant může být sporťák zakoupen jako doplněk ke kočárku. Pro vaše
novorozeně mají obě varianty své vlastní unikátní korbičky a přidáním dětské autosedačky (prodává
se zvlášť) se kočárek apple stává praktickým stylovým cestovním řešením. Pro rodiny, které rostou,
může být apple vylepšen přidáním unikátního ‘PIP’ konvertoru. Toto vylepšující balení přemění apple
na cestovní systém pro dva – pear.
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sedačka se 3 polohami po nebo proti směru jízdy
lehký podvozek
všestranné zavěšení
otočná nebo zafixovaná přední kolečka
rychle odnímatelná zadní kolečka se vzduchem plněnými pneumatikami
včetně pumpičky a pláštěnky
podvozek lze snadno složit – stojí sám, když je složený
možnost vylepšení na pear
dvouletá výrobní záruka
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korbička zahrnuje vycpanou matraci a omyvatelnou podšívku
včetně pláštěnky na korbičku
korbičku lze snadno složit pro jednoduché skladování
šest měsíců výrobní záruka

Rozměry při složení: podvozek s kolečky – 91 x 61 x 34cm Rozměry při rozložení: podvozek
s kolečky – 87 x 61 x 96cm
Váha: podvozek s kolečky – 10,2kg
Testováno a certifikováno na BSEN1888 pro VB a Evropu.
Dostupné doplňky:
• nástavce na dětskou sedačku do auta
• lifestylová přebalovací taška
• slunečník
• držák na pití
• luxusní flísový fusak
• flísová vložka do sedačky
• cestovní tašky
• kolečko pro sporťák
• balení pro vylepšení z apple na pear
• flavour pack; skládá se ze stříšky a vložky do sedačky a je k dispozici v 5 delikátních příchutích;
černá, červená, vínová, oranžová a imperial
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