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PRODUKTOVÝ LIST
Mamalu, kočárek buggy
Objednací číslo: 2203626
Prodejní cena s DPH: 16 400 Kč
DPH: 15%

Popis
Moderní a praktický s jedinečným designem - MAMALU ™ je kočárek vytvořený pro nejmladší uživatele, který bude
perfektně fungovat ve všech podmínkách. Jeho konstrukce je založena na lehkém a odolném skládacím rámu, což znamená,
že se snadno a rychle sklopí, a jeho malé rozměry usnadňují přepravu.

MAMALU ™ roste spolu s vaším dítětem díky široké škále úprav, které je kočárek vybaven. Opěrka
hlavy a pětibodové bezpečnostní pásy lze namontovat v různých výškách, sedadlo má
nastavitelnou hloubku a stupačku lze nastavit ve třech úrovních. Použití kočárku je velkým
potěšením. Nezávislé tlumiče nárazů a otočná PU kola činí kočárek MAMALU ™ extrémně
ovladatelným. Komfort a pohodlí zajišťuje oboustranná podložka COMFORT, která je na jedné
straně potažena měkkou, MINKY tkaninou šetrnou k pokožce a na druhé FLEX nepromokavou
tkaninou.
V základním provedení kočáru je příslušenství:
- stříška
- pláštěnka
- košík pod sedačkou
- 5ti- bodový pás
- směrová aretace předních koleček
- nastavitelná stupačka
Kočár lze vybavit dalším příslušenstvím:
- hrazdička
- hlavová opěrka
- boční opěrky
- nánožník
- různě barevný komfortní potah (z jedné strany omyvatelný, z druhé strany měkčený)
- LED osvětlení
- abdukční klín
- stolek

- moskytiéra
- držák nápojů
- návleky pro ruce
Bez stříšky, pláštěnka a košíku lze slevit cenu kočárku o 3400,- Kč po domluvě s
prodejnou.

Parametry
technické parametry
Výška postavy [cm]

90-130

Celková šířka [cm]

55

Celková délka [cm]

102

Celková výška [cm]

118

Šíře při složení [cm]

28

Délka při složení [cm]

130

Výška při složení [cm]

33

Šíře sedu [cm]

32-38

Hloubka sedu [cm]

22-28

Výška zad [cm]
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm]

60
18-24-35

Vzdálenost madla od země [cm]

114

Úhel sklonu sedu [°]

25

Úhel sklonu zad [°]

95

Typ obutí předních kol

plná

Typ obutí zadních kol

plná

Hmotnost [kg]

10,8

Nosnost [kg]

35

Barva rámu

tmavě šedá

Barva potahu

Galerie

šedočerná

Příslušenství
Obj.č.: 2301308

Obj.č.: 2301262

Obj.č.: 2301265

Led světla 001

Abdukční pás 101

Vestička 114

led světla pro kočárek

Abdukční stehenní pás

čtyřbodová vestička

553 Kč

1860 Kč

1727 Kč

Na objednávku

Na objednávku

Na objednávku

Nehrazeno ZP

Nehrazeno ZP

Obj.č.: 2301269

Obj.č.: 2301273

Držák nápojů 411

Vestička 130

příslušenství kočárku

čtyřbodová vestička

1173 Kč

1860 Kč

Na objednávku

Na objednávku

Nehrazeno ZP

Nehrazeno ZP

Nehrazeno ZP

