Rostoucí židle FUXO SU2 (červená)
Cena

3 255 Kč

Cena bez DPH

2 690 Kč

Cena při platbě předem

3 190 Kč
ušetříte 65 Kč

Skladová dostupnost

Skladem u dodavatele

Záruka

60 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=87929

Popis výrobku
Neobyčejně oblíbená rostoucí židle FUXO (červená) se znamenitě hodí pro děti malé i velké. Kromě stylového a
moderního vzhledu zajišťuje dětská rostoucí židle nadmíru pohodlné a přirozené sezení.Díky výborné ergonomii získá
Vaše dítě zdravé návyky k sezení již od útlého věku. Dětská rostoucí židle se hodí pro děti již od 4 let. Rostoucí židle
napomáhá ke správnému vývoji a růstu dítěte.Dětská rostoucí židle je nastavitelná v několika směrech. Dle vzrůstu
Vašeho dítěte můžete lehce nastavit hloubku a výšku opěráku, který poskytuje dítěti pevnou a potřebnou oporu zad.Díky
své nastavitelnosti je vhodná pro každé dítě. Malí si můžou u stolu pohodlně hrát a velcí se učí či píšou domácí úkoly.
Především však sedí ZDRAVĚ.Nosný kříž rostoucí židle nabízíme z pevného plastu. K dětské rostoucí židli je možné
přidání pevných područek. Rostoucí židli nabízíme v různých látkách.Dětská rostoucí židle je v provedení šedé barvě
plastů a barvách potahové látky Suedine. Látka Suedine je vysoce odolná vůči prodření. Složení látky Suedine tvoří
100% Polyester. Výhody a vlastnosti:levná kvalitní dětská rostoucí židlenastavení celkové výšky židlehloubkově
stavitelná hokejkavýškově nastavitelný opěrákbez područek, za mírný příplatek jsou možné područkyv různých látkách
kromě látky FILLpevný a odolný plastový křížmožnost dokoupit šedá kolečka na tvrdý povrchpro děti od 110-180 cm
výškyvěk dítěte 4-18 letmax. nosnost 100 kg Rozdíly mezi dětskou rostoucí židlí FUXO a ACTIKID:FUXO - plastový
nosný kříž x ACTIKID - kovový nosný křížFUXO - možnost dokoupení područek x ACTIKID - nelze dokoupit
područkyFUXO je cenově přijatelnější než ACTIKID Rozměry židle:celková výška: 84-106 cmšířka sedáku: 46 cmvýška
sedáku: 36-50 cmvýška opěráku: 47 cmnosnost: 100 kgvýška po sedák: 36-50 cmhmotnost: 10 kg

