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Algemeen

Vanaf dag één verrast deze kinderwagen door zijn gebruiksvriendelijkheid. 
Ondermeer eenvoudig te plooien, moeiteloos te dragen en op te bergen.
Hij is wendbaar, stabiel en heeft een comfortabele wegligging. 
Hij is probleemloos te duwen en te sturen met één hand. 
Hij is geriefelijk want als je kind er klaar voor is wordt de draagmand vlot 
vervangen door de kinderzit. 
Neem de bijhorende autostoel uit de wagen, klik deze vast op het frame en 
weg ben je. 

Met zijn uitzonderlijke prijs er bovenop, een oprechte Best Deal.

Kinderwagen vanaf 0 jaar tot een gewicht van 15 kg en wandelwagen vanaf 
6 maand.

Voldoet aan de Europese norm EN 1888:2018 met aandacht voor de duur-
zaamheid van de mechanismen, de stoffering en mogelijke vingerknelling.

Uitgerust met een boodschappenmand, een matras en een regenzeil. 
De autostoel is in optie te verkrijgen.

Kinderwagen Yuka

In detail
Het frame kan opgevouwd worden met de inzet van wandelwagen 
erop, heel handig en in 1-2-3 gedaan.

Frame-afmetingen met inzet : 63Hx63Wx53D 
Frame-afmetingen met inzet geplooid : 63Hx63Wx37D

Frame voorzien van :
- Adapters om een autostoel groep 0 op te klikken
- Boodschappemand
- Afneembare hippe wielen in ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Zwenkwielen of vastklikbaar
- Van comfortable vering
Draagmand voorzien van :
- Uitneembare voering
- Ventilatie in kap
- Een matras
Inzet wandelwagen voorzien van :
- 5-puntsgordel
- Extra handbeugel
- Regelbaar voeteinde
- Extra platte ligpositie
- In 2 richtingen te gebruiken
- Kap voorzien van een ventilatie opening
-  Kap is verlengbaar (beschutting tegen zon, regen en wind)

Voorzien van een regenzeil.
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86 cm

Serie Yuka 51-518-xx : product info
1. Materialen

Structuur : aluminium geëpoxeerd en getest op EN 71-3
Textiel : 100% 600D polyester getest op EN 71-3

3. Index

Eigenschappen
Donkergrijs gestoffeerde kinder-
wagen met zwart mat geëpoxeerd 
frame.
Handgreep : zwart.
Barcode
5414375191471
Logistieke gegevens
Colli 1 : 83x45x83H cm
Bruto gewicht : 17 kg
Netto gewicht : 14 kg
Cbm : 0,198

2. Gebruik

De draagmand werd ontworpen voor kinderen van 0 tot 6 maanden met een max. gewicht van 9kg.
Voor baby’s die niet zonder hulp rechtop kunnen zitten en niet op handen en knieën terug recht kunnen.

Het kinderwagenzitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden en met een max. gewicht van 22 kg.

Dit product is niet geschikt om mee te lopen of te skeeleren.

Nooit het kind zonder toezicht laten.


