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Youngster 3

Zippie® Youngster 3™:
Nowy lekki Youngster 3 oferuje 
zintegrowane powiększenie 
głębokości i szerokości siedziska. 
Nowa rama sprawia, że wózek 
wygląda stylowo i niepowtarzalnie.

Ponadto Youngster 3 oferuje nowe, 
innowacyjne i lekkie opcje stworzone 
przy pomocy najnowocześniejszych 
technologii. 

Najlżejszy wózek składany 
z możliwością regulacji rozmiaru!

Nowy wybór tapicerek oparć w wielu 

wersjach i ze zwiększoną możliwością

 regulacji.



Osłony na szprychy
Posiadamy w ofercie 32 fantastyczne wzory osłon na szprych. Znajdziesz je 

wszystkie na formularzu zamówienia.

Odkrywaj świat! Baw się, spędzaj czas z 
przyjaciółmi i bądź aktywny!

-  Lekki pakiet:
Lekki widelec, lekka tapicerka 

siedziska, lekki koła antywywrotne, 

pakiet Safari

Nowy wybór tapicerek oparć w wielu 

wersjach i ze zwiększoną możliwością

 regulacji.

Lekka tapicerka siedziska ułatwia transport.

Opcje
Nowy Youngster 3™ oferuje Tobie i Twoim rodzicom 
szeroki wybór opcji dla większego komfortu, lepszej 
zabawy, wolności i bezpieczeństwa.

Opatentowane 2 cm wzrostu 

szerokości siedziska przy pomocy 

krzyżaka (bez dodatkowych częsci).

Nowoczesny wygląd osłon bocznych 

w połączeniu z nową blokadą kół typu 

Safari zwiększa bezpieczeństwo. 

28 kolorów ramy! 
Wybierz kolor dla każdego elementu.
Poduszki są zawsze czarne.

Nowy lekki widelec i regulowana rama. 
Lepszy wygląd i doskonałe możłiwości 
manewru. 

4 cm wzrostu głębokości siedziska 

przy pomocy rurki siedziska (bez do-

datkowych części)..
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28 kolorów

Czarny / Oddychający (czarny i srebrny)
Alcantara (szary i brązowy)

85 kg

+2 cm bez dodatkowych części
+4 cm bez dodatkowych części

Kolor ramy:

Kolor tapicerki: 

Max waga użytkownika:

Wzrost:  Szer. siedz.: 
 Głęb. siedz.: 

Waga najcięższej części:

Waga wózka: 

Średnica koła przedniego:

Średnica koła tylnego::

4.4 kg

od 8.5 kg

4“ / 5“ / 6“

20“ / 22“ / 24“

Dane techniczne:
22 – 40 cm

27°
- 3°

>8.5 kg

85 kg

max

24-40 cm (+ 4 cm)

+ 2 cm

1 Biały RAL 9010 2 Srebnry połysk 3 Srebrny mat 4 Srebrny 6 Żółty słoneczny  7 Limonka 8 Limonka mat     9 Turkusowy

10 Turkusowy mat 13 Flip Flop 14 Niebieski 15 Morski połysk 16 Morski mat 19 Fioletowy połysk 20 Fioletowy mat     21 Czerwony

 23 Czerwony mat 24 Tutti Frutti 26 Srebrny strukt. 27 Grafit metalik- 28 Platyna metalik

Kolory najlepiej pokazane są na wzornikach dostępnych u naszych 
dystrybutorów, dlatego przy zamówieniu prosimy z nich korzystać.

Kolory ram

33 Różowy

30 Lawenda29 Czarny22 Brillant Red

31 Czarny 32 Biały odblaskowy 34 Ciemna czekolada

Przód: 37 – 50 cm
Tył: 32 – 47 cm

25 - 40
(+/- 2,5 cm)


