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SPORTREX1

OBSAH BALENÍ

VLASTNOSTI 2018

 Univerzální nafukovací přední kolečko s aretací
 Nastavitelné madlo
 Čelní kryt 3 v 1 (proti hmyzu, slunci i dešti)
 Pěti-bodové bezpečnostní pásy
 Tažná tyč s univerzální spojkou
 Ventilační okna
 Nastavitelné odpružení
 Ochrana hlavy (Sportrex2)
 Parkovací nožní brzda
 Sportovní kola s refl exním pruhem
 Boční chránič s možností demontáže

  Oddělitelný kryt listového odpružení
  Lehce čistitelný materiál
  Držák tažné tyče s pojistkou
  Refl exní pruhy
  Uchycení pro hamaku i dětskou sedačku
  Zapínání předního krytu na spony
  Snadné dovybavení diskovou brzdou
  Možnost použití dětské autosedačky

  Vozík za kolo
  Kočárek
  Přední buggy kolečko s aretací
  Odpružení s tlumením
  Složitelný

aq

uamarine

 Buggy kolečko s aretací na běhání
 20“ kola
 Nastavitelné madlo
 Boční chránič s možností demontáže
 Oddělitelný kryt listového odpružení
 Ochrana hlavy (Sportrex2)
 Tažná tyč

  Univerzální spojka
  Bezpečnostní vlaječka
  Manual (CZ)

10 990 Kč
MOC

Q3-18-A Sportrex1 2018 aquamarine

11 990 Kč 
MOC

Q6-18-A Sportrex2 2018 aquamarine

  Sportrex je nejprodávanější model Qeridoo 
pro jedno i dvě děti. Multifunkční kočárek nabízí 
všechny důležité funkce jako základní výbavu. Může 
být používán jako vozík za kolo, nebo kočárek na 
sport. Je lehce složitelný a odpružený.

SPORTOVNÍ VOZÍK PRO DĚTI SPORTREX 2018

A
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SPECIFIKACE JEDNOMÍSTNÝ DVOUMÍSTNÝ

Délka v móda vozíku 155 cm 155 cm

Délka kabiny 115 cm 115 cm

Šířka vstupu kabiny 72 cm 82 cm

Výška 84.5 cm 84.5 cm

Nastavení výšky rukojeti 46 - 113 cm 46 - 113 cm

Velikost zásilky 60 x 32 x 116 cm 70 x 32 x 116 cm

Velikost krabice 38 x 68.5 x 115.5 cm 38 x 78.5 x 115 cm

Váha 15 kg 16 kg

Maximální zatížení 35 kg 43 kg

Maximální váha dvou dětí - 36 kg

Maximální váha jednoho dítěte 22 kg 22 kg

Maximální váha zavazadel 9 kg 7 kg

Počet dětí 1 1 or 2

Maximální výška dětí 116 cm 116 cm

Minimální věk (bez autosedačky) 6 měsíců 6 měsíců

Minimální věk (v autosedačce) 1 měsíc 1 měsíc

Maximální věk 6 let 6 let
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S doplňkovou výbavou můžete do vo-
zíčku uchytit Maxi Cosi nebo Qeridoo 
autosedačku pro bezpečný transport 
dítěte.  I díky tomu jsme dosáhli ne-
jvyšších bezpečnostních standardů.

20ti palcová kola s hladkým chodem a 
výborným držením. Díky použití kvalit-
ních materiálu jako hliník, nebo nerezo-
vá ocel jsme docílili dlouhé životnosti. 
Moderní refl exní pruh a optimální 
počet špic přispívají k bezpečnosti a 
komfortu. 

Osa je vybavená intuitivní parkovací 
brzdou. Modulární systém dovoluje 
jednoduchou instalaci a eventuální do-
vybavení kotoučovými brzdami. 

Clona proti počasí je vyrobená z pr-
votřídních materiálů chránících proti 
hmyzu, nebo malým kamínkům. Ro-
letka proti dešti je z vysoce kvalitního 
TPU plastu a  nastavitelná sluneční 
clona chrání proti přímému slunci. 

Multifunkční držák tažné tyče dovoluje 
pružně měnit Vaše Qeridoo ať už chce-
te běhat, jezdit na kole, nebo se jen tak 
procházet. Pojistné tlačítko slouží jako 
druhá pojistka pro zapojení tažné tyče.

Ochrana hlavy vytváří bezpečnou vz-
dálenost mezi hlavou dětí a cestou při 
eventuální nehodě. Speciálně pokud 
připravujete dvě děti, je tento bezpeč-
nostní aspekt velmi důležitý, a je stan-
dardem našeho dvoumístného vozíku.

Nově vyvinutá, intuitivní parkovací 
brzda s jednoduchou obsluhou nohou 
funguje zcela nezávisle na doplňko-
vých kotoučových brzdách. 

Modulární systém sedadel poskytuje 
komfortní úhel sedáku a dovoluje er-
gonomické usazení dítěte. Jednotlivé 
sedadla mohou být individuálně upra-
vena dítěti pomocí nastavitelné opěrky 
hlavy.

Listové odpružení nabízí individuální 
nastavení a zajišťuje vysoký komfort 
jízdy.

Náš ventilační systém dovoluje nasta-
vitelné větrání interiéru v závislosti na 
počasí. V horkých dnech neocenitelná 
funkce.

Kolejničky umožňují jednoduchou in-
stalaci doplňkových dílů.


