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Stylowe i praktyczne wózki dziecięce stworzone przez markę ABC Design już teraz cieszą
się dużą popularnością. Funkcjonalne systemy, odporna na uszkodzenia rama i niska waga
to tylko niektóre z zalet tych modeli. Precyzyjny układ jezdny na solidnych kołach
gwarantuje płynną i zwinną jazdę nawet w trudnych warunkach.
Marka ABC Design zajmuje się produkcją wózków spacerowych i głębokich. Można je nabyć w
kompatybilnych zestawach lub osobno. Dzięki takiej dowolności każda rodzina może wybrać model
odpowiadający jej potrzebom.

Mocne koła na każdą nawierzchnię
Szukając wózka dziecięcego, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rodzaj kół. Model Mint to
spacerówka osadzona na gumowych kołach. Natomiast model Salsa 4 Air został wyposażony w
mocne koła pompowane. Zarówno pierwszy, jak i drugi jest stworzony z materiałów odpornych na
uszkodzenia, co gwarantuje bezawaryjność podczas wspólnych spacerów i wypadów za miasto.

Spacerówka czy wózek gondola?
Wśród oferty wózków dziecięcych tej marki można wybrać funkcjonalną spacerówkę lub wózek z
gondolą, który łączy gondolę dla noworodków z siedziskiem spacerówki. Każdy model jest
odpowiedzią na inne potrzeby. Ale w takim samym stopniu zapewni dziecku bezpieczną podróż.

Gondola w modelu Salsa 4 Air jest dedykowana dzieciom od pierwszych dni życia do ok. 6 miesięcy.
Wygodny materacyk i miękkie boki gwarantują noworodkowi spacery w pozycji zgodnej z jego
anatomią. Po powrocie do domu gondolę w łatwy sposób można złożyć i schować np. w szafie. Dzięki
zastosowaniu specjalnej techniki składania ma ona wówczas bardzo kompaktowy kształt.

Wózek spacerowy ABC Design do 15 kg lub 22 kg
Wózki ABC Design w wersji spacerowej są przeznaczone dla dzieci, które potrafią już samodzielnie
siedzieć. Górną granicą jest waga 15 kg lub 22 kg, co najczęściej pozwala na spacerowanie jeszcze z
trzylatkiem lub czterolatkiem. W modelu Mint pasażer siedzi wyłącznie przodem do kierunku jazdy –
plecami do rodzica. Dla porównania Salsa 4 Air zapewnia nieco większą swobodę, bowiem siedzisko
spacerówki jest dwukierunkowe. Ta funkcja zapewnia najmłodszym spacery przy zachowaniu
pełnego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ utrzymują kontakt wzrokowy z rodzicami. Nieco starsi i
bardziej samodzielni pasażerowie wolą siedzieć w pozycji przodem do kierunku jazdy, przez co mają
zapewnione nieograniczone pole widzenia i możliwość poznawania otaczającego ich świata.

Funkcjonalne wyposażenie
Obszerne i wielosekcyjne budki posiadają dodatkową ochronę przed szkodliwym promieniowaniem –
UV50+. W końcu delikatna skóra dziecka zasługuje na wszystko, co najlepsze. Materiały
wykorzystane do produkcji tapicerki mają podwyższoną odporność na przetarcia i uszkodzenia. Ich
właściwości hydrofobowe powodują, że tapicerka jest również odporna na wchłanianie wilgoci.
Hamulec nożny pozwala zatrzymać rozpędzony wózek ABC Design w każdej chwili. A pełna rączka
umożliwia płynne prowadzenie nawet przy użyciu tylko jednej ręki. Co ciekawe wbudowany system
teleskopowy umożliwia dopasowanie jej wysokość do wzrostu rodzica. Pozwala to uniknąć bólu
pleców podczas dłuższych spacerów. Modele stworzone przez tę markę są zatem funkcjonalne i
wygodne w użytkowaniu.

Precyzyjny układ jezdny
Na uwagę zasługuje również niezwykle precyzyjny układ jezdny, w który są wyposażone wózki
dziecięce ABC Design. Model Salsa 4 Air posiada łożyska kulkowe i amortyzatory, które gwarantują
płynną i zwinną jazdę po każdej nawierzchni. Spacerówka ABC Design Mint nie ma amortyzacji, ale
koła na przedniej osi zostały wyposażone w funkcję pełnego obrotu, co znacznie ułatwia prowadzenie
wózka.
Ergonomiczny kształt wózków dziecięcych ABC Design sprawia, że łatwo się je prowadzi nawet na
małych powierzchniach. Manewrowanie nimi jest przyjemne i odbywa się płynnie. Dziecko ma
zapewniony maksymalny komfort, a rodzic prowadzi wózek bez użycia siły.
Ważny jest także system składania. Intuicyjna obsługa sprawia, że nie trzeba studiować instrukcji
obsługi, a wózek po kilku sekundach zamienia się w kompaktowy pakunek. Ten niewielki rozmiar to
zaleta w czasie przechowywania i podróżowania. Wózki dziecięce ABC Design zmieszczą się w
każdym bagażniku, a także w niewielkiej szafie.

Wygodny system podróżny
Na ramie wózków ABC Design bez problemu można zamontować również fotelik samochodowy 0-13
kg. Ta funkcja umożliwia stworzenie poręcznego systemu podróżnego z noworodkiem. Pozwala na
szybką zmianę środka transportu z samochodu na wózek dziecięcy bez konieczności wybudzania

dziecka. Wystarczy wypiąć fotelik z bazy lub odpiąć pas bezpieczeństwa i ustawić go w adapterach
na ramie wózka. Po usłyszeniu charakterystycznego „klik” można ruszać w dalszą drogę. Cały proces
trwa kilka minut i przebiega niezwykle sprawnie.
Marka ABC Design jest twórcą sprytnych rozwiązań, funkcjonalnych systemów i niepowtarzalnego
stylu. Wózki zapewniają dzieciom optymalny poziom bezpieczeństwa i maksymalny komfort. A
rodzice z łatwością obsługują te modele. Ciekawy design z nutką elegancji sprawia, że wyglądają na
modele z klasy premium, a są dostępne w budżetowej cenie.
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