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EAN-Code  

Referentie : 28.01.00.00

Name   : EXIT B-Bike Fire

Omschrijving : Loopfiets EXIT B-Bike Fire

 : 8718469460113

Pallet  : 32

20ft   : 535

40ft   : 1115

40ft HQ   : 1305

Productblad 

Gedetailleerde omschrijving

Logistieke info product    Logistieke info verscheping

Aantallen per pallet/container (stuks)

Bruto gewicht per stuk (kg) : 7,0   Bruto gewicht verpakkingseenheid (kg) :
Netto gewicht per stuk (kg) : 6,0   Aantal stuks per verp.eenheid  :
Afmeting verpakking (cm)  : 62x20x42  Afmeting verpakkingseenheid(cm)  :
Volume (m³)    : 0.052    Volume (ft³)     :
Product afmetingen (cm)  : 92,5x38,5x67,5

Met de EXIT B-Bike loopfiets biedt Dutch Toys Group een aansprekende loopfiets voor jongens en meisjes.

De B-Bike loopfiets brengt kinderen vanaf 3 jaar spelenderwijs in beweging en is dé manier om kinderen te leren
fietsen. De B-Bike heeft speciaal ontwikkelde voetensteunen waar kinderen hun voeten op kunnen zetten terwijl
ze rijden. Op deze manier wordt het evenwicht van de kinderen onbewust getraind. Én het is voor de kinderen
nog leuker om als een motorrijder door de straten te ‘racen’.   

Omdat jonge en ook iets oudere kinderen het erg leuk vinden op een loopfiets te rijden groeit de B-Bike eenvoudig
mee door het instelbare stuur en zadel.

De EXIT B-Bike is een totaal nieuw ontwikkelde loopfiets met een frame met twee frame-buizen. Dit
geeft de kinderen maar zeker ook de ouders een veilig gevoel! En de veiligheidsvlag zorgt daarnaast 
ook nog voor extra veiligheid. 

Wat maakt van de EXIT B-Bike de meest complete loopfiets?
- Dubbel buizen frame voor extra stevigheid
- Frame met voetensteun voor balanstraining
- Standaard met veiligheidsvlag
- Wielen en Stuur zijn kogelgelagerd
- Het zadel en stuur zijn instelbaar
- Met stuurfoam
- Luchtbanden (12 inch)

Kenmerken
Fun-factor : extreem
Leeftijd   : 3+
Kleurstelling : Zwart met vlammen

Voor verkoop en overige informatie:
Dutch Toys Group B.V.
info@dutchtoysgroup.com


