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Przyczepka dziecięca Burley Honey Bee

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 1 899,90 PLN 1 709,91 PLN

Pracowita Honey Bee to świetny bilans wartości i wszechstronności. Z Honey Bee dostajesz
wygodnie wyściełane siedzenie, osłony na kołach i schowek na kask. Honey Bee będzie dla Twojego
dziecka statkiem kosmicznym, super fortem lub czym tylko zechce. Jest dostarczana z przednim
kółkiem - więc jesteś gotowy do przejażdżki na rowerze lub pieszej eskapady.
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Siedzenie dla 1 lub 2 dzieci - 45 kg ładowności
Waga netto - 11 kg
5 punktowe pasy bezpieczeństwa
Regulowany uchwyt (pełni też funkcje klatki bezpieczeństwa)
Boczne okna z filtrem UV
Schowaną kieszeń na kask
Siatkę na bagaż
20" aluminiowe koła z systemem ściągania po naciśnięciu guzika
Dodatkowe przednie kółko do biegania lub spacerów (zamienia przyczepkę w komfortowy wózek)•
Nowy typ zaczepu do roweru
Nowy systemem siedzeń
Przód przyczepki ma teraz większy panel chroniący przed zużyciem, gdy opiera się ją na ziemi.
Ulepszona konstrukcja uchwytu na flagę jest łatwiejsza w użyciu, mocniejsza i bardziej stabilna.
Dołączony zaczep na oświetlenie

Wszystkie przyczepki do przewozu dzieci Burley posiadają:
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Certyfikat i testy przekraczające wymagania normy \ ASTM F1975-09
Aluminiowe anodowane rurki i zawiasy
Kuty aluminiowy zaczep
Osłony na koła
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Pokrycie z materiału 600D
Płaski kształt po złożeniu
Łatwo wymienialny dyszel
Flagę Ostrzegawczą
Wewnętrzne kieszenie.
Zamykaną przestrzeń bagażową
Kieszeń na kask

Dodatkowo można dokupić:
●
●

1-Wheel Stroller Kit (w komplecie)
16+ Wheel Kit

Burley jest znany na całym świecie z
budowy sprzętu do transportu
rekreacyjnego, który wyznacza
standardy bezpieczeństwa,
wytrzymałości i przemyślanego
projektu. Podczas gdy doskonaliliśmy przyczepki rowerowe, które umieściły nas na mapie, portfolio
produktów Burley z biegiem czasu urosło, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych
klientów. Od wielofunkcyjnych wózków dziecięcych po joggingowe wózki i rowery treningowe,
wkładamy serce i duszę we wszystko, co budujemy.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.
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Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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