Carrinho Thor Plus
Azul New
O Carrinho Thor foi desenvolvido para mamães que seguem as novidades do mundo fashion.
As estampas e cores são inspiradas nas últimas tendências de moda. Carrinho confortável
adequado desde nascimento do bebê até 15kg. Fácil e prático possui sistema de reversão,
abertura e fechamento, encosto regulável em 4 posições, bandeja removível com 2 portacopos e cesto porta objetos com capacidade de até 2kg. Possui suspensão especial com
molas amortecedoras que proporcionam mais conforto para o bebê, rotação 360º e
travamento nos 4 conjuntos de rodas, facilitando a dirigibilidade. Produto certificado conforme
a norma brasileira de segurança NBR 14389, com cinto de 5 pontos.

Ficha Técnica
Indicação
Referência
Grupo
Idade
Altura (m)
Peso máximo (kg)

03900.129
Destinado para recém nascidos e bebês com até 15kg
Aproximadamente até 3 anos
Aproximadamente 1m
15kg

Características
Referência
Tipo de Carrinho
Cor estampa
Posições

03900.129
Carrinho Berço
(xadrez) Azul, Branco, Preto, Vermelho
Regulável em 4 posições

Número de rodas

Possui 8 rodas com sistema de freio, rotação 360º em todos os
conjuntos de roda.

Assento/encosto

Acolchoado e regulável em 4 posições removível e lavável

Capota
Bandeja
Cesto para objetos
Cinto de Segurança
Dimensões do produto aberto - Altura - cm

Removível regulável com sistema de catraca e teto solar
Removível com 2 porta copos
Sim
5 pontos
106

Dimensões do produto aberto - Largura - cm

54

Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm

83

Dimensões do produto fechado - Altura - cm

85

Dimensões do produto fechado - Largura - cm

33

Dimensões do produto fechado - Profundidade - cm

51

Peso líquido do produto

9,1kg

Material
Referência
Tipo de Estrutura

03900.129
Estrutura em aço tubular com pintura epóxi

Aço
Plástico

Aço tubular com pintura epóxi
Plástico de engenharia PA (nylon) e PP (polipropileno)

Tecido liso - composição

100% poliéster

Tecido estampado - composição

100% poliéster

Tecido removível e lavável

Sim

Embalagem
Referência
Tipo de embalagem individual

03900.129
Caixa papelão 6mm

Medidas da embalagem individual - Altura - cm

87.5

Medidas da embalagem individual - Largura - cm

52.5

Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm

34.5

Peso embalagem individual (produto + embalagem)

10,5kg

embalagem individual - m³

0.1584

Conteúdo da embalagem

Carrinho Thor Plus + manual

Informações Gerais
Referência
Código de Barras EAN13
Certificação

03900.129
789843149946-2
Certificado e produzido conforme a norma brasileira de segurança
NBR 14389

