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ZAB0121Y
Rebel Kids Wheels driewielige kids step, blauw/geel (3+ jaar)

Bent u op zoek naar een perfect cadeau voor een kind? Dan is de Rebel Kids Wheels een
goede keuze. Niet alleen zorgt deze ZAB0121 step voor kinderen voor veel speelplezier.
Het leert kinderen ook om hun evenwicht te trainen. Deze Kids Wheels step van Rebel is
verkrijgbaar in drie kleuren (roze/zwart, blauw/geel en groen/zwart), dus keuze genoeg
voor zowel jongens als meisjes.

De drie wielen, lichtgewichtconstructie en het balansmechanisme zorgen voor meer
stabiliteit en controle tijdens het steppen. Dit alles maakt deze step perfect voor kinderen
al vanaf 3 jaar. Voor extra comfort en veiligheid tijdens het spelen is de Kids Wheels step
uitgerust met een 3-traps in hoogte verstelbaar stuur, zodat u de hoogte kunt kiezen die
past bij de lengte van uw kind. Een andere veiligheidstoepassing is het brede antislip
vlak, waardoor kindervoeten niet weg kunnen glijden en meer grip hebben. Deze coole
ZAB 0121 Y step voor kinderen is met al haar eigenschappen een goede keuze voor
kinderen om op een veilige en makkelijke manier te beginnen met steppen.



E: info@gizmo-retail.nl
W: www.gizmo-retail.nl

ZAB0121Y
Rebel Kids Wheels driewielige kids step, blauw/geel (3+ jaar)

Specificaties:

 Kinderstep met drie wielen voor kinderen vanaf 3 jaar
 Verkrijgbaar in 3 kleuren: roze/zwart, blauw/geel en groen/zwart
 Verstelbaar stuur in 3 hoogte standen
 Aluminium stuur met comfortabele handvaten
 Balans mechanisme
 Bumper
 Voetrem
 Uitgerust met 3 rubberen wielen
 Antislip voetplateau
 Stabiele en lichte constructie
 Maximale belasting 50 kg.
 Diameter voorwielen 12,2 cm.; achterwiel 10,0 cm.
 Stuurhoogte: 75,5-85,5 cm.; breedte 25 cm.
 Voetplateau: 28,0 x 12,0 cm (lxb)
 Lagers: ABEC-9
 Materiaal: aluminium stuur, rubberen (PU) wielen,

polypropyleen en nylon voetplateau, zacht PVC handvaten
 Meegeleverd: 2 pcs inbussleutel en handleiding

 Maximale afmeting : 57,5 x 25,0 x 85,5 cm (BxDxH)
 Gewicht incl. verpakking : 2,5 kg
 EAN code : 5901436856207
 Verpakkingseenheid : 4


