dětské vozíky

PROČ BURLEY?
» maximálně bezpečné a funkční vozíky
» limitovaná doživotní záruka
» vyráběny v USA
» 30 let zkušeností
» odpovídající všem zákonům v ČR
» jednoduché ovládání
» špičkové jízdní vlastnosti
» jasné barvy pro větší bezpečnost
Přečtěte si, jak vybrat ten nejlepší vozík na str. …

odpružený

BURLEY d‘Lite
Rám: ALU
Hmotnost: 12,7 kg
Počet míst: 1-2
Kola: 20“
Jen těžko byste na světových silnicích hledali bezpečn ější a leh čí odpružený
dvoumístný vozík. D‘lite nabízí vše, co dítě i rodič potřebují. Maximáln ě
bezpečnou konstrukci, pohodlnou polstrovanou sedačku s prostorem pro helmu,
obrovský vnitřní prostor, velká okýnka, sluneční clonu a hmotnost, která potěší
každého, kdo se nechce tahat s těžkými vozíky připomínajícími svou vahou
ledničku. Samozřejmostí jsou lehce oddělávatelná kola, možnost joggingového
a kočárkového setu. Jednoduše vše, co očekává mladá dynamická rodina od
sportovního dětského vozíčku.
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BURLEY kočárkový kit

BURLEY jogger kit

BURLEY ski kit

Jedete na dovolenou nebo na chalupu a nechce
se vám tahat vozík i kočárek? Nemusíte.
Kočárkový set jednoduše změní cyklistický vozík
v kočárek. Můžete tak vozík kdykoliv odpojit
a vyrazit třeba na nákupy, nebo do oblíbené
hospůdky.

Máte sportovního ducha? Rádi se svými dětmi
trávíte každou volnou chviličku. S jogger kitem si
můžete zaběhat, nebo zabruslit, a vaše zlatíčko
se bude na svět smát v pohodlí vozíčku. Jogger
kit je dodáván se 16“ palcovým kolem, madlem
a brzdou.

Když asfaltové silnice zasypou závěje sněhu
a skútr protáhne první lyžařskou stopu, je čas
vyměnit kola vozíku za lyže a vyrazit s prckem
dobývat zasněžené pláně.
Ski set obsahuje lyže, teleskopické tažné tyče,
polstrovaný bederní popruh s úvazkem přes
ramena.

Dětské vozíky - technologie

za kolo Burley byly českému trhu představeny teprve v roce 2006, ale lidé na celém světě je znají už 30 let. Celých těchto 30 let pracuje Burley na
zvyšování bezpečnosti dětí, zlepšuje pohodlí uvnitř vozíků a jejich odolnost. A nezapomíná ani na rodiče, na jednoduchost a silovou nenáročnost
ovládání vozíků a na jejich funkčnost. Proto jsou vozíky Burley na celém světě synonymem pro bezpečnost, funkčnost a dlouhou životnost. To
potvrzují nejen atesty německé TÜV a americké ASTM, ale i limitovaná doživotní záruka poskytovaná na všechny produkty Burley.

Jednoduchý systém zavírání vozíku
- odolné hliníkové, plastové a gumové spony
- možnost vypnutí celé kapotáže vozíku
- bez málo trvanlivých suchých zipů

Zadní odvětrávání
- ohromný odvětrávací otvor se síťkou proti hmyzu
- dostatečné odvětrání i při zavřeném předním okýnku
- díky slídovému krytu fungující i v dešti

Polstrování popruhů
- zvyšuje pohodlí v oblasti zad a ramen

Široký vnitřní prostor
- rozšíření vozíku v oblasti ramen a rukou dítěte
- maximální vnitřní prostor a komfort
- vytváří jakýsi blatník

Sluneční clona
- spolehlivě odstíní vnitřní prostor
- lehce odmontovatelná
- stavitelná

Odpružení
- odpružení pomocí silent bloků
- zvyšuje míru komfortu dětí
- zlepšuje jízdní vlastnosti a bezpečnost

Bezpečnostní výztuha
- zvyšuje bezpečnost celého vozíku
- díky ní vozík splňuje i evropské normy teprve připravované
- i bez ní vozík splňuje všechny současné bezpečnostní normy v EU i USA

Blikačky
- maximální bezpečnost ve dne i v šeru
- přední bílá
- zadní červená

Zadní madlo s „neujeď mi“ popruhem
- lepší manipulace s vozíkem
- pro jogging, in-line brusle, či kočárkový set
- “neujeď mi“ popruh kolem zápěstí či k pasu

Jednoduché a rychlé skládání
- bez nutnosti velké síly, perfektní pro maminky
- díky hliníkové konstrukci naprosto nezničitelné

Parkovací brzda
- možnost ovládání nohou
- díky jednoduché, ale odolné konstrukci prakticky nezničitelná
- funkční a praktická

Ochrana proti dešti
- voděodolné zipy
- nejnamáhanější šev v horní části kapotáže podlepen
- perfektní odolnost proti dešti i bez pláštěnky

Prostor pro helmu
- speciální prostor pro helmu v opěradle vozíku
- nepředklání dítěti hlavičku pokud má helmu
- umožňuje příjemný a přirozený posez dítěte s helmou i bez ní

Polstrování sedačky
- maximální míra komfortu pro děti

Nastavitelná poloha sedačky
- pomocí popruhů lze nastavit sklon opěradla
- přizpůsobení sklonu přání dítěte
- zvýšení pohodlí

Rychloupínáky kol s pojistkou
- bez nejmenší vůle (perfektní jízdní vlastnosti)
- díky pojistce maximálně bezpečný
- rychlý a nezničitelný

Přednosti vozíků Burely, které jsou uvedeny na této stránce neplatí pro
vík Burley Bee. Model Encore nemá polstrování popruhů, nastavitelnou
polohu sedačky a odpružení. Rozšíření v oblasti ramen mají pouze vozíky Burley d’Lite, LE Tiger a Cub.
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AZUB sluneční clona

AZUB komfort set

AZUB pláštěnka

Krásné a slunečné počasí je nádherná věc a
skvělá příležitost pro vyjížďku. Dětem však často
svítí sluníčko přímo do obličeje, což se jim příliš
nelíbí. Tomu zabrání nastavitelná sluneční clona,
která se připevňuje k vozíku pomocí suchých
zipů a je samozřejmě možné ji překrýt horní
textilní částí vozíku.

S polstrováním sedačky a bezpečnostních pásů
budou mít Vaše ratolesti ve vozíku maximální
možný komfort, který si jen dokážete představit.

Udělá z vozíku suché útočiště i za velkých
dešťů.

Komfort set nabízíme ve verzi pro jedno či dvě
děti.

AZUB sety

Schwalbe big apple
Pneumatiky Schwalbe Big Apple byly speciálně
navrženy pro zvýšení komfortu jízdních kol.
Zapomeňte na drahé odpružení. Vzduchový
polštář v plášti zaručí přirozené pružení.
Univerzita v Kolíně nad Rýnem přisoudila kolům
s těmito pneumatikami podobné vlastnosti jako
celoodpruženému kolu. Dětský vozík s nimi
pojede doslova po vzduchovém polštáři.
Tip:
Pro maximální komfort Vašeho dítěte
doporučujeme tlak kolem 1,5 baru. Tak zaručíte
nejen pohodlí Vašeho drobečka, ale zároveň
se budou kola lehce odvalovat. Normální
trekingové kolo s plášti šíře 37 mm by stejně
malého valivého odporu dosáhlo až s tlakem 4
bary!!!

K vozíkům AZUB dodáváme několik přídavných
setů, které Váš vozík promění v kočárek, sáňky
či „rikšu“, kterou můžete táhnout za sebou.
Takový kočárkový či saňo set se Vám bude
perfektně hodit o víkendu na chalupě, až půjdete
po dlouhém výletě na pivo. A nemusíte s sebou
tahat kromě vozíku ještě kočár!
Kočárkový set: kolečko, madlo
Saňo set: lyže, madlo
Turistický set: tažné tyče s popruhy
Ski set: Tažné tyče s popruhy + lyže

trail gator

TRAIL GATOR - tažná tyc
Jsou už vaše děti příliš velké na vozík nebo sedačku?
Chtějí už jezdit samy, ale nezvládnou tolik co vy?
Bojíte se s nimi na frekventovanou cestu nebo do hustého městského provozu?
Rádi byste děti naučili správným zásadám jízdy na kole bez neustálého poučování?

Upínací kit k dospělému kolu
umožní použití Trail Gatoru na více tažných kolech, bez nutnosti demontáže
upínacího zařízení
originál

Upínací kit k dětskému kolu
umožní použití Trail Gatoru pro více dětských kol bez nutnosti demontáže
upínacího zařízení

Adaptér na cantileverovou brzdu
TRAIL GATOR dětská tažná tyč
Rám: Cr-Mo
Hmotnost: 2,9 kg
Trail Gator je tažná tyč, která během několika vteřin propojí Vaše dospělé kolo
s dětským v jeden stroj. S dítětem pak můžete bezpečně vyrazit do městského
provozu, nebo na delší vyjížďky, které by ještě samo neujelo. Trail Gator je
teleskopický, pokud jedou kola každé zvlášť, je tažná tyč uchycená k zadní vidlici
dospělého kola a nepřekáží. Tato jednoduchá věcička vám umožní užívat si
cyklo-výletů i s vaším potomkem.
Technické detaily naleznete na straně 44

pro dětská kola se starým typem přední brzdy. Adaptér odvede brzdové lanko
mimo upínací kit a zachová tak funkčnost brzdy.

Bezpečnostní praporek
Bezpečnostní praporek zajistí perfektní viditelnost a tím bezpečnost malého
cyklisty. Zvětšuje optickou výšku jedoucího kola, které pak budí v provozu větší
respekt. Udělá vašemu dítěti radost a zároveň jej ochrání. Snadno složíte a
odnesete v tašce. Montuje se pod matici zadního kola.

Balanční kolečka FLIP-UP
Trail Gator nelze použít s běžnými balančními kolečky. Ty musíte před použitím
Trail Gatoru demontovat. Balanční kolečka s FLIP-UP funkcí během chvilky a
bez nářadí otočíte nebo demontujete a můžete tak zapojit Trail Gator.

