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Plecak dla dzieci Deuter Junior
Cena

159,00 zł

Cena poprzednia

179,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Deuter

Opis produktu
Plecak Deuter Junior to obowiązkowe wyposażenie młodego turysty. Zaprojektowany dla dzieci powyżej 5 roku życia. Plecak Deuter Junior
wyposażony jest w jedną komorę o pojemności 18 litrów. Zmieści się więc w nim wszystko co potrzebne jest dziecku na jedno bądź kilkudniową
wycieczkę. Dodatkowo plecak Junior wyposażony jest w zamykane kieszonki, w których zmieszczą się niezbędne drobiazgi a także w boczne
kieszonki siatkowe - w sam raz na bidon czy mały dziecięcy termos.
Plecak jest lekki - 420 g - dzięki temu nie będzie zbytnio obciążał pleców dziecka. Zapięcia, klamry zaprojektowano z myślą o małych rączkach
dziecięcych. Każde dziecko może obsługiwać samodzielnie plecak.
Jak wszystkie plecaki dla dzieci firmy Deuter tak i Junior wyposażony jest w elementy odblaskowe i miejsce wewnątrz plecaka na dane adresowe
dziecka.
Cechy:
pojemność - 18 litrów
waga - 420 g
wymiary - 43 x 24 x 19 cm
system nośny Deuter Airstripes
pas piersiowy
zewnętrzne kieszenie zapinane na suwak
elastyczne boczne kieszenie

DEUTER AIRSTRIPES SYSTEM
Ten specjalny system, stworzony z myślą o rowerzystach, znalazł również zastosowanie w plecakach miejskich i dziecięcych. Wykonany jest z
dwóch konturowanych pasów ze specjalnej pianki pokrytej tkaniną Mesh. Struktura wyżłobionej pianki umożliwia swobodną cyrkulację powietrza
na 80 procentach powierzchni pleców. Dodatkowo przez odpowiednie ułożenie profili z pęcherzykowatej pianki osiągnięto tzw. efekt kominowy.
Zaleta: wyczuwalna cyrkulacja powietrza i odpowiedni komfort temperatury pleców przy jednoczesnym wysiłku fizycznym.
Airstripes System ma równiez jeszcze jedną ważną zaletę, kanał wentylacyjny który znajduje sie pomiędzy rzędami obu poduszek pełni również
oprócz funkcji chłodzącej ważną rolę w ochronie kręgosłupa. W nim "chowa" się kręgosłup wtedy gdy plecy rowerzysty znajdują się w pozycji
pochylonej. Tą niebywałą zaletę doceni każdy kto odbywa wielogodzinne jazdy z plecakiem.
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1. Pasy nośne ukształtowane anatomicznie, pokryte tkaniną 3D-AirMesh dla lepszej cyrkulacji, dodatkowo zastosowany pas piersiowy
umożliwia lepsze dopasowanie plecaka oraz zapobiega obsuwaniu się pasów nośnych.

2. Dwa rzędy poduszek, ułożonych do kształtu pleców, dla właściwej cyrkulacji i stabilizacji plecaka.
3. Wewnątrz poduszki składają się z bilaminowanej, konturowo ułożonej pianki. Dla zwiększenia cyrkulacji powietrza, odprowadzenie
gorącego powietrza i doprowadzenie chłodnego, odbywa się nie tylko centralnym kanałem wentylacyjnym ale również mikro
kanalikami, które znajdują się pomiędzy poszczególnymi elementami pianki.
4. Wyprofilowane elastyczne szyny aluminiowe, umożliwiające doskonałe dopasowanie do anatomicznej budowy pleców, poprawiające
cyrkulacje.
5. Pas biodrowy pokryty oddychająca tkaniną, jego konstrukcja umożliwia jazdę na rowerze w każdym położeniu. W plecakach rowerowych
pas biodrowy położony jest wyżej, tak by nie ograniczać ruchu podczas jazdy na rowerze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
KOLORY: azure-lapis , chili-lava , moss-teal , violet-navy
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