
AURORA™
šikovný aj v stiesnených priestoroch

+ Vhodný AŽ do 40 kg 
+ vodeodolné čalúnenie - HYDRO ™
Je moderný špeciálny kočík, ktorý spája dizajn 
novej generácie s moderným vzhľadom. Má 
vlastnosti terapeutickévho kočíka a zároveň ho 
vôbec nepripomína. Vďaka osvedčeným technickým 
riešeniam je bezpečný, stabilný a zároveň veľmi 
pohodlný. K dispozícii v 1 univerzálnej veľkosti. 
Možnosti nastavenia umožňujú prispôsobenie 
individuálnym potrebám menších alebo väčších detí.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA:
Nastaviteľná rukoväť.

Priestranná taška s uchytením rukoväti.

Nastaviteľná strieška s priezorom, možné 
demontovať.

výškovo nastaviteľná opierka hlavy pre 
pohodlnú stabilizáciu.

Čalúnenie so suchým zipsom pre montáž 
bočných výstuží a vankúšov na zúženie sedadla.

Nastaviteľné operadlo s funkciou sklopenia.

5-bodové pásy s krytom nastaviteľné v závislosti 
od veľkosti dieťaťa alebo oblečenia (leto / zima).

Profilovaný klin zaisťujúci správnu  
polohu sedenia.

Hrazda chráni pred vysunutím z kočíka,
jednoduchá demontáž.

Možnosť otočenia sedadla v smere, alebo proti 
smeru jazdy.

Nastaviteľná opierka nôh (výška, uhol)  
s popruhmi pre ich dokonalú stabilizáciu.

Nánožník a pršiplášť chráni dieťa v zlom počasí.

Košík pod sedadlom.

2-stupňový podvozok s tlmičmi (City / Comfort)  
pre jazdu na rovnom a náročnom teréne.

Zadné kolesá s centrálnou brzdou, systém 
rýchlej demontáže.

Predné otočné kolesá ( 10 “ x 2” ) so smerovým 
blokovaním, systém rýchlej demontáže.

Reflexné prvky.



orientačná výška dieťaťa* [Cm] 110

šírka sedadla (s vankúšmi) [Cm] 18

šírka sedadla (bez vankúšov) [Cm] 27

hĺbka sedadla [Cm] 30

výška opierky hlavy [Cm] 43-51

šírka operadla (s vankúšmi) [Cm] 20

šírka operadla (bez vankúšov) [Cm] 28

dĺžka stúpačiek [Cm] 23,26,28

výška operadla [Cm] 55

hĺbka sedadla ku klinu [Cm] 11-22

dĺžka chodidla [Cm] 18,5

sklon operadla [⁰] 110-180

uhol sklonu sedadla [⁰] 0-30

uhol sklonu stúpačiek [⁰] 90-180

max. hmotnosť dieťaťa [Kg] 40

cena [€] 1 268,08

šírka [Cm] 67

dĺžka [Cm] 118

výška [Cm] 96

šírka po zložení [Cm] 62

dĺžka po zložení [Cm] 95

výška po zložení [Cm] 47

hmotnosť kočíka [Kg] 19

TABUĽKA VEĽKOSTÍ:

ROZMERY A HMOTNOSŤ KOČÍKA

+421 915 481 403  |  info@kidocentrum.sk  |  www.kidocentrum.sk

Poznámka: Tolerancia rozmerov v tabuľke je +/- 1 cm. 
Poznámka: Celkové rozmery sú približné v závislosti od konfigurácie produktu. Namerané hodnoty bez strechy. 
* Hodnota by nemala byť základom pre výber zariadenia.


