
Winther Turtle Kiddy Bus Deluxe 4 pers
Varenummer:450251

En skøn tur for børnene og for pædagogen!

Winthers Turtle Kiddy Deluxe klapvogn med
plads til 4 børn, gør den daglige gåtur
meget populær. Turtle Kiddy bussen gør
udendørs aktiviteterne lettere og sikrere
for både børn og voksne.

Klapvognen Turtle Kiddy Bus Deluxe er ikke kun
robust, men har også et gennemtænkt design der
fokuserer på sikkerhed, holdbarhed og ergonomi.

Klapvognen kombinerer en masse praktiske detaljer
med rum til at gøre hvad børn gør. Børnene sidder
i par og overfor hinanden, så de let kan let kan
snakke med deres venner.

Børnene kommer ind og ud af klapvogns-bussen ved
at bruge døren i siden - præcis som i en rigtig
bus. Det er sjovt for børnene og det sparer den
voksne for at skulle løfte børnene højt op -
gentagne gange.

Barnevogns-bussen er fremstillet af UV
resistent polyethylene (stærkt plast)
og hærdet aluminium og der er selvfølgelig
2 års garanti på stel, karosseri og hjul.

Så kort kan det siges! Let at skubbe! Let at
styre! og Let at elske...

Turtle Kiddy barnevogns-bussen fra Winther
har plads til 4 børn i alderen fra 6 måneder
til 3 år.

OBS: Maximum brugervægt er 15 kg. pr. barn.

- Leveres samlet.
- Kan køre igennem standard størrelse døre.
- Plads til opbevaring.
- Punktérfri gummidæk.
- Forhjul kan dreje 360 grader.
- Industrikuglelejer.
- Trommebremser på baghjul.
- Automatiske bremser ved parkering.
- Let at spænde sikkerhedsselerne.
- Sikkerhedssele og siddepuder kan vaskes v. 30 grader.
- 2 års garanti
- Maximum person + godsvægt er: 70 kg.
- Produktvægt er: 30,2 kg.
- Måler: L:155 x B:75 x H:100 cm.

Tilkøb kan findes på disse varenr.:
- 459095 Opbevaringscover
- 459093 Regnslag
- 459098 Fodmuffe til 2-personer
- 451127 Babysæde
- 451161 Opbevaringsbakke
- 451324 Baldakin til 2-personer

Turtle Kiddy bussen findes også i en
udgave til 6-personer på varenummer 450100.

Se produktvideo af 6-personers udgaven her:
https://youtu.be/GW_n9p6vKMc

Varenummer: 450251

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 1 stk

Varegruppe: Cykler

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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