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Listopad 2009
iCandy peach blossom a peach blossom twin

iCandy nabízí moderním rodičům stylové cestovní řešení nejvyšší kvality a
vynikající design.
Peach blossom a peach blossom twin nabízí širokou škálu možností pro rodiče, kteří požadují režim
přepravy pro dva. Blossom se hodí pro rodiče s batoletem a novorozencem a blossom twin pro
dvojčata od narození a dále. Jedna ze skvělých vlastností peach blossom je možnost mít vaše
novorozeně v dětské sedačce do auta (prodává se zvlášť), která je otočena směrem k rodiči, přičemž
batole nasává svět v sedačce otočené po směru jízdy. Jsou dostupné ve výběru tří barev; hrachorové,
rajčatové a pirátské černé a mají všechny skvělé vlastnosti peach, jako je snadné manévrování,
všestranné zavěšení, přední otočná nebo nehybná kolečka a ultra lehký podvozek, který se skládá
rychle a snadno jednou rukou. Korbičky jsou vhodné pro spaní přes noc již od narození a dodávají se
s vycpanou matrací a omyvatelnou podšívkou. Peach blossom a peach blossom twin lze snadno
používat jako kočárek pro jednoho, když je třeba.
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četné zaměnitelné kombinace
ultra lehký podvozek
podvozek lze složit jednou rukou – stojí sám, když je složený
všestranné zavěšení
otočná nebo nehybná zamykatelná přední kolečka
rychle snímatelná, velká, úzkoprofilová zadní kolečka
včetně pláštěnky
dvouletá výrobní záruka
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korbičky vhodní pro spaní přes noc, včetně vycpaných matrací a omyvatelné podšívky
včetně pláštěnek na korbičky
korbičky se skládají na plocho pro snadné skladování
šest měsíců výrobní záruka

Rozměry při složení: podvozek s kolečky – 30 x 60 x 70cm
Rozměry při rozložení: podvozek s kolečky – 73 x 60 x 106cm
Váha: podvozek s kolečky – 8,9kg
Testováno a certifikováno na BSEN1888 pro VB a Evropu.
Dostupné doplňky:
• nástavce na dětskou sedačku do auta
• velká přebalovací taška
• slunečník
• držák na pití
• luxusní flísový nánožník
• cestovní tašky
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Pro dodavatele volejte 01462 484858 nebo navštivte www.icandyworld.com
Pro další informace kontaktujte Catherine Payne, manažerku Design & Marketing.
Tel: 01422 310555 nebo e‐mail catherine@icandyuk.com
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