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SPEEDKID2

aq

uamarine

OBSAH BALENÍ

VLASTNOSTI 2018

 ( Univerzální nafukovací přední kolečko s aretací
 ( Nastavitelné madlo
 ( Čelní kryt 2 v 1 (proti hmyzu a dešti)
 ( Pěti-bodové bezpečnostní pásy
 ( Tažná tyč s univerzální spojkou
 ( Panoramatická střecha s ventilací a slunečním krytem
 ( Nastavitelné listové odpružení
 ( Parkovací nožní brzda
 ( Sportovní kola s reflexním pruhem
 ( Boční chránič s možností demontáže
 ( Držák tažné tyče s pojistkou

 ( Zavazadlový prostor s magnetickým uzavíráním
 ( Reflexní pruhy
 ( Uchycení pro hamaku i dětskou sedačku
 ( Snadné dovybavení diskovou brzdou

 ( Buggy kolečko s aretací na běhání
 ( 20“ kola
 ( Nastavitelné madlo
 ( Boční chránič s možností demontáže
 ( Tažná tyč
 ( Univerzální spojka
 ( Stabilizační tyče

 ( Bezpečnostní vlaječka
 ( Manual (CZ)

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

SPORTOVNÍ VOZÍK PRO DĚTI SPEEDKID 2018

11 990 Kč 
MOC

Q2-18-A Speedkid2 2018 aquamarine

 Ď Speedkid je vstupní model značky Qeridoo, 
který může být používán pro jedno, nebo 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.
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SPECIFIKACE DVOUMÍSTNÝ

Délka v móda vozíku 150 cm

Délka kabiny 110 cm

Šířka vstupu kabiny 87 cm

Výška 95 cm

Nastavení výšky rukojeti 63 - 106 cm

Velikost zásilky 79 x 31 x 84 cm

Velikost krabice 31.5 x 75 x 104 cm

Váha 17.5 kg

Maximální zatížení 43 kg

Maximální váha dvou dětí 36 kg

Maximální váha jednoho dítěte 22 kg

Maximální váha zavazadel 7 kg

Počet dětí 1 or 2

Maximální výška dětí 116 cm

Minimální věk (bez autosedačky) 6 měsíců

Minimální věk (v autosedačce) 1 měsíc

Maximální věk 6 let
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Nafukovací buggy kolečko s auto ven-
tilkem a krátkým rozvorem zajišťuje 
komfortní jízdu a dobrou manévrova-
telnost. Díky aretaci v přímém směru 
umožňuje běh s vozíkem a další 
sportovní aktivity. Kompaktní design 
a rychlá demontáž napomáhají sklad-
nosti.

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.

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.

Extra polstrování na rámu po stranách 
zvyšuje výrazně komfort usazení.

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

Absorbování nárazů vyžadovanou pro 
bezpečnou přepravu dítěte poskytu-
je listové odpružení. Pevné zavěšení 
odpružení také redukuje naklánění 
a pomáhá lepší stabilitě a bezpečné 
jízdě.

Komfortní magnetické spony us-
nadňují manipulaci.

Kolejničky umožňují jednoduchou in-
stalaci doplňkových dílů.
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 SYSTÉM SEDADEL

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.


