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Wózek spacerowy Muuvo Quick 2019 Carbon Graphite
Cena: 1499 PLN
CECHY WÓZKA MUUVO QUICK:
Bardzo lekka konstrukcja wózka
Niewielkie rozmiary po złożeniu - nawet z
zamontowanym siedziskiem spacerowym
Łatwe składanie jedną ręką z siedziskiem
spacerowym - niezależnie od kierunku zamontowania
Amortyzacja na wszystkie koła
Wszystkie koła łożyskowane - łatwe prowadzenie
Pojemny, zamykany kosz stelaża
Wysokość rączki regulowana w formie teleskopowej
Siedzisko spacerowe przekładane w dwóch
kierunkach jazdy
Oparcie spacerówki posiada opcję ustawienia w
jednej z 3 pozycji
Podnóżek spacerówki z opcją ustawienia w dwóch
położeniach
Odpinany, demontowalny pałąk
Okienko wentylacyjne zarówno w budce gondoli, jak i
spacerówki
Tkaniny wodoodporne (dodatkowo impregnowane) z
filtrem UV+50
Dodatkowa, dwustronna wkładka siedziska
spacerowego
W zestawie osłonka na nóżki do spacerówki oraz
moskitiera, chowana w kieszonkę przy gondoli lub
pod podnóżkiem spacerówki
Gondolka składana na płasko

Wózek spacerowy Muuvo Quick 2019
Muuvo Quick to wózek, którego wyróżnia przede wszystkim innowacyjne, szybkie i wygodne składanie razem
z siedziskiem zamontowanym zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy. Duże w pełni regulowane
siedzisko zapewnia wysoki komfort podczas spacerów. Wózek jest bardzo lekki i poręczny. Jako opcja istnieje
możliwość dokupienia gondoli i stworzenia wersji głęboko-spacerowej. Muuvo - Let's Move Together.
Muuvo Quick to lekki i kompaktowy wózek spacerowy z możliwością zakupienia go również w wersji głębokospacerowej. W takiej konfiguracji posiadamy jeden z najlżejszych wózków w wersji 2w1 pośród dostępnych
na rynku. Uzupełnienie zestawu o adaptery umożliwia wpinanie na stelaż fotelika samochodowego większości
popularnych marek, korzystających z standardu wpięcia typu Maxi-Cosi. Niewielkie rozmiary oraz waga wózka
idealnie sprawdzają się podczas miejskich spacerów.
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Siedzisko spacerowe z możliwością montażu zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy.Kilkustopniowa
regulacja oparcia umożliwia dobre dopasowanie pozycji ułożenia dla dziecka w połączeniu z regulowanym
podnóżkiem zapewniają wygodę. Przedłużana budka z wbudowanym okienkiem zapewniającym dodatkową
wentylację oraz filtrem UV50 zapewnia dobrą ochronę niezależnie od warunków pogodowych. Wyciągany z
dwóch stron pałąk umożliwia wygodne wkładanie oraz wyciąganie dziecka i stanowi dodatkową ochronę.
Stelaż wózka posiada kilkustopniową regulację wysokości rączki dzięki której jesteśmy w stanie dobrze
dopasować jej wysokość do swojego wzrostu. Amortyzacja wszystkich kół poprawia komfort jazdy podczas
spacerów w mieście jak i dobrze się sprawdza w parku. Wózek wyposażony jest w blokadę skrętu przednich
kół oraz hamulec nożny. Przestronny kosz na zakupy pozwoli nam zabrać wszelkie przydatne drobiazgi.
Możliwość złożenia wózka razem z siedziskiem spacerowym niezależnie od kierunku jazdy to kolejne
rozwiązanie które pomaga nam w codziennym korzystaniu z tego modelu. A niewielki gabaryt po złożeniu
umożliwia przewożenie wózka w większości samochodów.
Dodatkowo, do wózka Muuvo Quick możemy dokupić torbę na akcesoria dla mamy. Kolejną przydatną
cechą jest możliwość zamontowania gondoli i korzystanie z wózka od narodzin. Przy zakupie dodatkowych
adapterów można zamontować również foteliki znanych marek.

CECHY WÓZKA MUUVO QUICK:
Bardzo lekka konstrukcja wózka
Niewielkie rozmiary po złożeniu - nawet z zamontowanym siedziskiem spacerowym
Łatwe składanie jedną ręką z siedziskiem spacerowym - niezależnie od kierunku zamontowania
Amortyzacja na wszystkie koła
Wszystkie koła łożyskowane - łatwe prowadzenie
Pojemny, zamykany kosz stelaża
Wysokość rączki regulowana w formie teleskopowej
Siedzisko spacerowe przekładane w dwóch kierunkach jazdy
Oparcie spacerówki posiada opcję ustawienia w jednej z 3 pozycji
Podnóżek spacerówki z opcją ustawienia w dwóch położeniach
Odpinany, demontowalny pałąk
Okienko wentylacyjne zarówno w budce gondoli, jak i spacerówki
Tkaniny wodoodporne (dodatkowo impregnowane) z filtrem UV+50
Dodatkowa, dwustronna wkładka siedziska spacerowego
W zestawie osłonka na nóżki do spacerówki oraz moskitiera, chowana w kieszonkę przy gondoli lub
pod podnóżkiem spacerówki
Gondolka składana na płasko

Wszystkie produkty marki Muuvo cechują:
Uniwersalność/ Kupując Muuvo, zaopatrujesz się w sprzęt, pozwalający Tobie na transport dziecka o
każdej porze roku i w każdą pogodę. Dodatkowo każdy wózek może zmieniać się zależnie od wzrostu
Twojego dziecka.
Elastyczność/ Wózek spacerowy można dowolnie regulować, zmieniać i rozbudowywać w zależności
od potrzeb i rozwoju dziecka. Wszystko samodzielnie i w zaciszu domu.
Lekkość/ Dzięki projektowi i użytym materiałom, wózek spacerowy jest nie tylko lekki w dosłownym

2/4

J

znaczeniu, ale ma też delikatny i wysmakowany design.
Solidność/ Marka Muuvo dba o każdy detal, dlatego nasze wózki w każdym szczególe są nie tylko
piękne, ale i bezpieczne.
Pasja/ Wózki Muuvo powstały z miłości do ruchu. inspirowane tańcem, pasją, lekkością i zwrotnością.

DANE TECHNICZNE/PARAMETRY:
Wymiary rozłożonego stelaża( dł x szer x wys [cm]) : 95 x 58 x 103
Wymiary złożonego stelaża( dł x szer x wys [cm]) : 62 x 58 x 27
Wymiary gondoli ( dł x szer x wys [cm]) : 84 x 62 x 44
Wymiary spacerówki ( dł x szer x wys [cm]) : 88 x 33 x 47
Waga stelaża [kg] : 7
Waga gondoli [kg] : 4,5
Waga spacerówki [kg] : 3,4

W ZESTAWIE
1. stelaż
2. siedzisko spacerówki
3.
dwustronna wkładka w siedzisku,
4.
folia przeciwdeszczowa,
5.
moskitiera chowana w podnóżku,
6.
pokrowiec na nóżki/śpiwór,
7.
torba na akcesoria z przewijakiem,
8.
pasek do przenoszenia,
9.
odpinana barierka ochronna,
10.
pojemny kosz zakupowy

OPCJE DODATKOWE (DO ZAKUPU OSOBNO)
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1. gondola z wyposażeniem (moskitiera, adaptery do gondoli)
2. torba Quick
3. adaptery do fotelika (m.in. Kiddy, Maxi Cosi, Cybex)
https://www.youtube.com/watch?v=AnG9KcbCdyM

https://www.youtube.com/watch?v=5uYupdwOHpg
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