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Sprawdzone rozwiązanie jakim jest Kimba Spring łączy w jednym produkcie funkcjonalność i
praktyczność z atrakcyjnym wzornictwem. Aluminiowa rama typu Oversized sprawia, że wózek
świetnie prezentuje się w porównaniu ze współczesnymi rozwiązaniami i trendami.

Kimba Spring w skrócie (podstawowe cechy)

    -  Wózek składa się jednym,      prostym ruchem
    -  Siedzisko może być ustawione w      kierunku zgodnym lub odwrotnym do kierunku jazdy
    -  Rączka do pchania wózka z      regulowaną wysokością
    -  Świetne zawieszenie
    -  Łatwo zdejmowane siedzisko
    -  Łatwość przystosowania do      indywidualnych potrzeb
    -  Design zgodny z najnowszymi      trendami

    

Świetne zawieszenie sprawdzające się zarówno na nierównościach, jak i na gładkiej
powierzchni

Kiedy wyruszasz na wyprawę, rozwiązania, które sprawdziły się już tysiące razy, także i teraz
będą dla Ciebie gwarancją nieocenionych zalet. Zawieszenie wózka Kimba Spring podczas
poruszania się po nierównym podłożu eliminuje wstrząsy tak, że dziecko może cieszyć się
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wygodą i ergonomiczną pozycją nawet podczas przejażdżki w trudnym terenie ? na przykład po
lesie. Co więcej, zawieszenie można także dopasować specjalnie do wagi dziecka.

W czasie spaceru możesz stale utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem ? wystarczy tylko,
że przestawisz uchwyt na drugą stronę podstawy jezdnej. Pozycja może być swobodnie
regulowana z poziomu uchwytu opiekuna ? kiedy na przykład chcesz zmniejszyć kąt oparcia i
zmienić pozycję dziecka z aktywnego prostego na ustawienie spoczynkowe. Wysokość układu
zmiany kąta siedziska można dowolnie regulować, aby inni członkowie rodziny lub Twoi
przyjaciele mogli bez problemu sterować wózkiem.

Siedzisko wózka można usunąć jednym łatwym ruchem. Kiedy wracasz do domu, możesz po
prostu zostawić podstawę jezdną w przedpokoju, a siedzisko przenieść na praktyczną
podstawę przeznaczoną do użytku domowego, dzięki której, Twoje dziecko będzie stale
znajdowało się we właściwej pozycji także w pomieszczeniach. Siedzisko można idealnie
dostosować do proporcji ciała dziecka, co w praktyce zapewnia najlepszy poziom
bezpieczeństwa i wsparcia rehabilitacji.

W ofercie znajduje się także wózek typu Kimba przeznaczony dla bliźniaków lub rodzeństwa
(model Inline), a także model z trzema kołami, szczególnie dobrze sprawdzający się w mieście
(model Kimba Cross), który można także łatwo zmodyfikować do wózka przyczepianego do
roweru.

 Wszystkie opisane funkcje można stosować także wtedy, gdy siedzisko zostanie
zamontowane odwrotnie na podstawie jezdnej Kimba.

Składanie
Opatentowany mechanizm składania umożliwia składanie w czasie kilku sekund nawet wtedy,

gdy zamontowane jest siedzisko. Zatrzaski mechanizmu działają automatycznie, gdy wózek jest
rozkładany. Jeżeli stosowane jest wielofunkcyjne siedzisko Kimba, aby uzyskać jak najmniejszą
wielkość po złożeniu, oparcie można pochylić w dół do powierzchni siedziska.

Podstawy jezdne
 Zastosowanie aluminiowej konstrukcji i opatentowanego mechanizmu składania sprawia, że
wszystkie przeznaczone do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń podstawy jezdne Kimba
są bardzo stabilne a jednocześnie lekkie. Siedzisko można pochylać w obu kierunkach od -35°
do +35°. 
 Szeroka gama dostępnych kół oraz regulacja rączki zapewnia dużą wygodę osobom
pchającym wózek. Podstawy jezdne do wnętrz w kombinacji tak z wielofunkcyjnymi siedziskami
Kimba, jak i z siedziskami skorupowymi stosowane mogą być w domu, przedszkolu czy szkole.
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Kimba Spring w szczegółach:    -  rozm. 1 sztywne lub kierujące      koła przednie    -  rozm. 2 kierujące koła przednie    -  resory siedziska ustawiane w 3      stopniach    -  aktrakcyjny wygląd - rama      aluminiowa typu Oversized    -  pochylenie siedziska ustawiane      za pomocą rączki do pchania    -  automatyczne zabezpieczenie      mechanizmu składania    -  regulacja wysokości      ergonomicznej rączki do pchania    -  torba składana łącznie z      wózkiem    -  podstawa do pomieszczeń    -  regulowanie wysokości    -  rozstaw kół ustawiany      teleskopowo    -  zwrotny dzięki kółkom      bliźniaczym, siedzisko wielofunkcyjne    -  bezstopniowa regulacja      głębokości i szerokości siedziska, wysokości oparcia idługości podudzi    -  możliwość pionizacji    -  peloty boczne, ustawianie pelot      miednicznych    -  niezależne ustawianie      pochylenia siedziska, kąta oparcia i kąta podnóżka    -  podnóżek z anatomicznym kątem      kolana    -  regulacja kąta podnóżka (opcja)    -  automatyczne szybkozłączki      ustawiania siedziska w kierunku do jazdy lub w kierunkuodwróconym    -  bogata gama dodatków, np.      peloty zagłówka i peloty piersiowe, różne systemy taśm istabilizatorów      (wymagane przy pionizacji), śpiworki i daszkiŹródło: www.ivoren.intelishop.pl {jcomments on}
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