Rostoucí židle FREAKY 26 091
Cena

7 659 Kč

Cena bez DPH

6 330 Kč

Cena při platbě předem

7 506 Kč
ušetříte 153 Kč

Skladová dostupnost

Skladem u dodavatele

Záruka

60 měsíců

Způsob dopravy

Standardní doprava

Zakázková výroba

Ne

https://www.rafni.cz/Product/Detail?productID=91473

Popis výrobku
Dětská rostoucí židle FREAKY 26-091 (červená) - jedna z nejlepších dětských židlí, která se v Evropě vyrábí. Perfektní
ergonomie, zpracování i kvalita použitých materiálů je zárukou dlouholetého spokojeného používání. Hlavní výhodou
židle Freaky je fakt, že židle je rostoucí. Rostoucí židle FREAKY s Vaším dítětem poroste, bude proto sloužit dlouhá léta.
Jde tedy rozhodně o výhodnou investici (nejen po stránce finanční, ale taky o investici do zdraví a harmonického růstu a
vývoje Vašeho dítěte), která se vyplatí. A jak vlastně židle roste společně s Vaší ratolestí? Pouhým stiskem tlačítka
ukrytého v kloubu loketních opěrek (které jsou opravdu robustní a velice pohodlné) dojde k uvolnění důmyslné
konstrukce židle. Tím je umožněno ve čtyřech stupních nastavit hloubku sezení - tedy vzdálenost mezi přední hranou
sedáku a zádovou opěrkou. Právě hloubka sezení je z hlediska malých dětí mimořádně důležitá. Jen správnou hloubkou
sedáku lze docílit, aby židle Vašemu dítěti poskytovala potřebnou oporu zad. Samozřejmě lze nastavit i celkovou výšku
židle. Rostoucí židle FREAKY 26-09 je vyrobena z elegantní červené potahové látky (100% polyester). Židle se dodává s
kvalitním kovovým křížem v aluminiovém nástřiku. Konce kovového kříže jsou navíc opatřeny plastovým krytem pro
ochranu Vašeho nábytku. O výborné kvalitě výrobku svědčí 5-tiletá záruka. Dětská židle FREAKY je vyrobena ze
zdravotně nezávadných mateiálů dle euronormy EN 71. Přednosti dětské židle FREAKY 26-091: kvalitní ergonomická
tvarovaná židle židle Freaky je vhodná pro děti od 4 let a výšky 110 cm nastavení celkové výšky židle nastavení hloubky
sezení (min. hloubka 29 cm, max. hloubka 44 cm) výška sezení 36 - 49 cm šířka sedáku 44 cm výška opěráku až 49 cm
několik barevných provedení pevný kovový kříž pogumovaná kolečka na tvrdé podlahy pro děti od 110-180 cm výšky
max. nosnost 110 kg stabilita a pevnost odpovídá normě E DIN EN 1729, DIN ISO 5970, LGA Norimberk, GS záruka 5
let Židle FREAKY v Brně - přijďtě si vyzkoušet židli k nám do Brna!!

