Yepp Mini Voorzitje | Zilver
De Yepp Mini is een prachtig, slim voorzitje die geschikt is voor kinderen van 9 maanden tot 3 jaar.
Met een gewicht van 9 tot 15 kilogram. De Yepp Mini wordt geleverd in 6 verschillende kleuren. Hier
afgebeeld is de uitvoering in de kleur Zilver. Bij het Yepp Mini voorzitje is aan alles gedacht met
veiligheid als belangrijkste punt. De Yepp Mini voldoet aan de hoogste Europese en amerikaanse
keuringseisen en het voorzitje is voorzien van een 5 punts gordel die zeer gemakkelijk in gebruik is.
De verstelbare voetafscherming is zonder gereedschap aan te passen en de voeten zijn hierin
perfect beschermd. Het Yepp Mini voorzitje is eenvoudig vast te klikken en af te nemen en daardoor
op meerdere fietsen te gebruiken. De passagier is zeer gemakkelijk in het voorzitje te plaatsen en het
voorzitje is zelf zeer licht van gewicht. Door gebruik van de innovatieve materialen heeft het zitje een
goed isolerend vermogen zodat deze niet heel heet wordt in de zomer en nooit koud wordt in de
winter. Door de gesloten celstructuur van het materiaal van de Yepp Mini kan er geen water in het
voorzitje dringen. Om het kind veel comfort te bieden heeft de Yepp Mini zachte schouderbandjes.
Als leuke extra heeft het Yepp voorzitje een leuk stuurtje die meeveert bij plotseling remmen en voor
extra veiligheid is uit te breiden met een slaaprol die zonder gereedschap is te plaatsen. Het stoeltje
zelf is gemakkelijk te reinigen en blijft ook bij intensief gebruik netjes. De GMG stuurpenadapter met
windscherm-bevestiging zorgt ervoor dat het zitje op elke fiets past. En met een extra adapter kunt u
het zitje snel overzetten naar een andere fiets.

Wij leveren de gehele Yepp Mini en Maxi kinderzitjes collectie. U bent van harte welkom voor
goed advies en directe montage op uw fiets. Ook kunt u bij ons terecht voor de Yepp
accessoires.

€ 96,95

