Premium Class

BO WIEMY, CZEGO SZUKASZ...

Poznaj
Premium Class!
Premium Class to kolekcja dla najbardziej wymagających. Wyobraź sobie
wszystkie najważniejsze funkcje wózków Tito i Bresso, a następnie wzbogać je
o połyskliwy stelaż oraz misę o fakturze karbonu. Premium Class to połączenie
designu z najwyższej półki oraz innowacji zapewniających komfort dla Ciebie
i Twojego dziecka. Wybierając te wózki możesz liczyć m.in. na wysokiej jakości
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tapicerkę wykonaną w systemie UV 50+, innowacyjne amortyzatory boczne
Soft/Hard oraz wygodny system składania. Przyjrzyj się detalom i zobacz,
że warto wybrać jakość klasy Premium.

Zwróć uwagę, że...

Wentylacja
Wentylowana
budka

Regulowana
rączka

Siatka wentylacyjna w budce wózka
pozwala na szybkie odprowadzenie
nadmiaru ciepła z wnętrza wózka

UV50+
Tapicerka szyta w systemie UV50+ zapewnia
ochronę przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym

Gondola w Bresso Premium Class
jest wykończona atrakcyjnym,
aluminiowym profilem

Odpinany
pas krokowy

Koła w Tito Premium Class
wyróżniają się dynamicznym
i nowoczesnym designem

Regulowane
oparcie

Misa o fakturze karbonu
Dno gondoli zostało pokryte warstwą
imitującą karbon, co zapewnia jej
nietuzinkowy wygląd

Regulowany
podnóżek

Amortyzatory boczne Soft/Hard
Pokrowiec do gondoli Bresso
Premium Class jest przypinany
za pomocą zamka błyskawicznego

Regulowane, dwustopniowe amortyzatory
boczne pozwolą na dopasowanie
zawieszenia do każdej nawierzchni

Stelaż o wysokim połysku
Konstrukcja została poddana polerowaniu
mechanicznemu i elektrochemicznemu,
co nadaje powierzchni wysoki połysk

Metalizowane elementy
Elementy kół poddano metalizacji
próżniowej, dzięki czemu stanowią
harmonijny dodatek do konstrukcji wózka

Bresso
Premium Class

Ten model z całą pewnością przypadnie do gustu zwolennikom
rozwiązań z najwyższej półki. Amortyzowane zawieszenie
w połączeniu z rozbudowanym systemem wentylacji pozwoli
dziecku podróżować w komfortowych warunkach. Wyrafinowana
tapicerka doskonale współgra z metaliczną konstrukcją,
prezentując się niezwykle elegancko. Z Bresso Premium Class
masz pewność, że wybierasz to, co najlepsze. Wiemy, że wózek
ma być nie tylko wygodny i bezpieczny, ale także powinien
doskonale wyglądać. Bresso zdobył nagrodę w plebiscycie
“Złoty Brzuszek” w kategorii Design.
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Tito

Premium Class
Elegancka eko-skóra, misa o fakturze karbonu oraz
połyskliwy stelaż zapewniają wyjątkowo ekskluzywny
wygląd tego modelu. Szeroki zakres regulacji oparcia
zarówno w gondoli, jak i wersji spacerowej sprawia,
że można ułożyć dziecko zawsze w najwygodniejszej
pozycji. Aluminiowa konstrukcja jest łatwa w składaniu,
a amortyzowane zawieszenie zapewni wysoki komfort
także na nierównej nawierzchni. Tito Premium Class
to wózek, którego szukasz.
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Wózek Tito zdobył nagrodę
Grand Prix na targach
For Kids w Pradze
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Wszystko, czego potrzebujesz
Poszczególne moduły (gondola, spacerówka, stelaż czy koła)
zapakowano w odrębne, materiałowe pokrowce. Takie rozwiązanie
chroni przed zarysowaniami i zabrudzeniami, a także ułatwia

Wyjmowana
torba

przechowywanie wózka. W zestawie znajdziesz również szereg
przydatnych akcesoriów. Moskitiera i folia przeciwdeszczowa pozwolą
cieszyć się spacerem w każdych warunkach. Z kolei umieszczany
na stelażu uchwyt na butelkę zapewni wygodny dostęp do ulubionego
napoju. Dwie torby (pielęgnacyjna i wyjmowana z koszyka)
ułatwią przenoszenie potrzebnych akcesoriów.

Pokrowiec przeciwdeszczowy
(w komplecie z moskitierą)

Pokrowce
na elementy wózka

Uchwyt
na kubek

Torba
pielęgnacyjna

Dodatkowe akcesoria
W przypadku wózków z kolekcji Premium Class możesz wybierać
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z szerokiej oferty akcesoriów dodatkowych. Fotelik samochodowy
Bobostello Mars zapewni Twojemu dziecku bezpieczeństwo podczas
podróżowania, parasolka ochroni przed nadmiernym słońcem,
a mufka odizoluje Twoje dłonie od zimnego powietrza w trakcie
jesiennych lub zimowych spacerów. Każdy z powyższych elementów
jest dopasowany do danego modelu wózka.

Mufka

Parasolka

Fotelik

Tito

Zdjęcia prezentowane w katalogu mają charakter poglądowy. Produkt finalny może nieznacznie odbiegać od prezentowanego

bebetto@bebetto.pl

na zdjęciu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu. Dopuszczalne sa odchylenia wagowe na poziomie

premium.bebetto.eu

(+/-) 200g. Wszystkie wózki Bebetto wykonano w zgodzie z normą EN 1888:2012. Data wydania katalogu: czerwiec 2018 r.
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