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Espresso je ultra kompaktní sportovní kočárek nabízející rodičům i dítěti maximální pohodlí. 
Praktický, lehký a kompaktní, Espresso zajišťuje dítěti pohodlnou jízdu a díky nedostižné manévrovatelnosti se snadno 
ovládá rodiči. Výškově nastavitelná rukojeť je skvělá pro rodiče jakékoli postavy. Přední madlo (které lze otevřít a zavřít), 
umožňuje snadno posadit dítě do kočárku. Ve složeném stavu je tak kompaktní, že zvedání, přenášení a přeprava jsou 
hračka! Rafinovaný nánožník ve stylu Inglesiny a praktická pláštěnka jsou v sériové výbavě. 
 
Vlastnosti: 

• Úrčeno pro děti od jejich narození. 
• Snadné a velmi rychlé složení a rozložení. 
• Složené stojí samo. 
• Propojené brzdy systému západka rohatka mají absolutní účinnost a dokud nejsou aktivně odbržděny stale brzdí, 

čímž zvyšují bezpečnost. 
• Všechna kola mají ve své kategorii nevídaný průměr 18,5 cm. 
• Snadná jízda i na špatném povrchu či ve sněhu.  
• Piruetová přední kolečka s odpružením jsou vybavena automatickou fixací přímého směru. 
• Přední kolečka se velmi snadno demontují a tak se snadno čistí či udržují. 
• Propojená rukojeť je výškově nastavitelná, s měkkým povrchem a umožňuje ovládání kočárku jen jednou rukou. 
• 3-polohové nastavení sklonu zádové opěrky s ovládáním jen jednou rukou. 
• Pohodlné polstrování sedačky velmi kvalitním potahem. 
• Dvoupolohové výškové nastavení ramenních bezpečnostních pásů umožňuje přizpůsobení rostoucímu dítěti. 
• 5-bodové bezpečnostní pásy.  
• Polstrované ramenní pásy. 
• 2-polohově nastavitelná opěrka nožiček. 
• Snímatelný v pratelný potah v rukách na 30°C. 
• Ve standartní výbavě je bezpečnostní madlo s pojistkami na obou stranách pro snadné nastupování dítěte.  
• Oddělávací boudička prací v ruce na 30°C. 
• Prostorná kapsa na zadní části boudičky. 
• Průhledné okýnko v boudičce umožňuje mít dítě stále pod dohledem. 
• Praktické zadní zipy zajišťují možnost zlepšení ventilace i v nejparnějších dnech. 
• Boudička s integrovaným protislunečním kšiltem. 
• Prostorný síťovaný košík se zesíleným dnem, navržený na zatížení až 3 kg. 
• Ve standartní výbavě je zateplený nánožník.  
• Ve standartní výbavě je také pláštěnka v koordinované barvě. 
 
 
Technická specif ikace: 

Způsob skládání:    do balíčku 
Rozměry v rozloženém stavu:  47,5 x 80/105 x 86 cm (šířka x výška x délka) 
Rozměry ve složeném stavu:  47,5 x 75 x 34 cm (šířka x výška x délka) 
Hmotnost s košíkem a boudičkou:  8,6 kg  
Materiál konstrukce:    aluminium 
Materiál potahu:    100% polyester 
 
 


