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Rowerek dla dzieci 14" Heart bike różowy Sun Baby
J03.017.1.3
 

Cena: 608,37 PLN

Opis słownikowy

Producent sun baby

Opis produktu
 

Sun Baby Rowerek Dzieci?cy Heart Bike 14 cali - ró?owy

Nowa wersja elegancji na dwóch kó?kach

 

Wyposa?enie obejmuje: b?otniki przedniego i tylnego ko?a, profilowane
siode?ko z uchwytem do przenoszenia, odkr?cane kó?ka boczne, os?on?
?a?cucha, hamulec przedniego ko?a, dzwonek, przedni koszyk oraz
pchacz.

 

Rowerek 14” jest odpowiedni dla dziecka o wzro?cie 100-110 cm, wiek 3-5
lat
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Je?li planuj? Pa?stwo zakup rowerka w okresie zimowym (np. jako prezent
?wi?teczny), nale?y wzi?? pod uwag?, ?e do wiosennego sezonu
rowerowego dziecko mo?e sporo urosn??. Dokonuj?c zakupu rowerka zim?,
lepiej ?eby by? troch? „na wyrost”.

 

Regulowane siode?ko oraz kierownica:

 

Regulacja wysoko?ci siode?ka i kierownicy pozwala idealnie
dopasowa? rowerek do wzrostu dziecka.

Koszyk na akcesoria:

Koszyk na niezb?dne akcesoria — bez trudu zmie?ci si? torebka, latte
na bazie kawy zbo?owej i jaka? przek?ska.

Dwukolorowe opony:

Dwukolorowe opony dope?niaj? klasyczny styl rowerka Heart Bike.

Bezpiecze?stwo:

Hamulec V-brake przedniego ko?a gwarantuje odpowiedni? si??
hamowania w s?o?cu i w deszczu.

Rower z dzwonkiem:

Dzwonek na kierownicy — mo?e ostrzega? i pomaga przykuwa? uwag?
;-)
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Regulowane kó?ka boczne:

Kó?ka boczne do nauki jazdy — pocz?tki nauki jazdy na rowerze bywaj?
trudne, kó?ka boczne pomog? wyj?? na prost?

Os?ona ?a?cucha:

Pe?na os?ona ?a?cucha — trzyma ?a?cuch na dystans od ubra?
Twojego dziecka

B?otniki:

Pe?nowymiarowe b?otniki — ka?u?e s? niegro?ne

Pchacz:

Kij od miot?y do takiego rowerka to obciach! Do??czamy pchacz z
wygodn? r?czk?, kolorystycznie dopasowany do rowerka

 

Mocne i bezpieczne materia?y.

 

Stalowa rama:

Wyj?tkowo wytrzyma?a rama ze stali.

Gumowe r?czki:

Antypo?lizgowe gumowe r?czki zapewni? wygod? podczas jazdy.

Szerokie opony:

Szerokie opony u?atwi? pokonywanie nierówno?ci
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Wymiary: 90 cm × 48 cm × 65 cm

Wysoko?? kierownicy: 68 - 74 cm

Wysoko?? siedzenia: 50 - 58 cm

Rozmiar ko?a: 14 cali

Wiek: 3-5 lat

Maksymalne obci??enie: 50 kg

Normy: wyprodukowano zgodnie z Norm? Europejsk? EN 71-1

Gwarancja: 24 miesi?ce
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Jak dobra? rower dla dziecka?
Mnóstwo rado?ci i poprawa motoryki to tylko niektóre z zalet jazdy na rowerze. Jednak?e, zanim nasza pociecha b?dzie mog?a si? o
tym sama przekona?, trzeba jej najpierw kupi? wspomniany jedno?lad. Dobór odpowiedniego roweru dla dziecka to nie?atwa sprawa.
Inaczej b?dziemy wybiera? rower dla malucha, dla 2 latka, a inaczej dla 3 latka.

Z uwagi na ró?ne mo?liwo?ci fizyczne, inny b?dzie rowerek dla 3 latka, a inny dla 4 latka. Pewnie wielu rodziców zastanawia si? w tej
chwili, na co zwróci? uwag? przy zakupie jedno?ladu. Przede wszystkim, nale?y odpowiednio dobra? rozmiar roweru do wzrostu
dziecka. Jak to zrobi? i jak wybra? rower dla dziecka dowiecie si? z naszego artyku?u.

Jaki rozmiar roweru dla dziecka?
Kluczowym czynnikiem jest rozmiar ramy roweru. Jak dobra? ram? roweru? Na jaki rozmiar ramy si? zdecydowa?? Oczywist?
odpowiedzi? wydaje si?, i? rozmiar ramy rowerowej powinien by? dostosowany do wieku dziecka. Jednak trzeba wzi?? pod uwag?, i?
niejednokrotnie zdarza si?, ?e pociechy w tym samym wieku ró?ni? si? od siebie wzrostem. Zatem powinni?my raczej zastanowi? si?
nad doborem roweru do wzrostu.

Dziecko, w razie potrzeby, powinno mie? mo?liwo?? dotykania pod?o?a palcami stóp. Poza tym, maluch, w trakcie jazdy nie mo?e
ociera? kolanami o kierownic?, czy swoje d?onie. Poni?ej przedstawiamy tabel?, która zawiera ogólne zalecenia dotycz?ce wzrostu
dziecka, wielko?ci ko?a oraz d?ugo?ci nogi w kroku. Ten ostatni czynnik jest szczególnie wa?ny w przypadku tzw. rowerków
biegowych.

Jak wybra? rower dla dziecka?
Jak ju? wcze?niej wspominali?my, wybieraj?c rozmiar ramy roweru, nale?y uwzgl?dni? wzrost dziecka. Wa?ny, cho? nie tak bardzo, jak
wysoko?? ramy, jest tak?e rozmiar kó?. Poni?ej omówimy rowery z ko?ami: 12 cali, 14 cali oraz 16 cali.
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 Jak wybra? rower 12 cali?

Na pocz?tek postaramy si? odpowiedzie? na pytanie: dla jakiego dziecka przeznaczony jest rowerek 12 cali? Z pewno?ci? dla
najm?odszych, którzy mierz? maksymalnie 1 metr. 12-calowy rowerek charakteryzuje si? nisko wyprofilowan? ram?, dzi?ki czemu
dziecko mo?e ?atwo wsiada? i zsiada? z roweru. Wybieraj?c rowerek dzieci?cy, trzeba pami?ta?, ?e jest on odpowiednio dobrany
wtedy, je?li dziecko mo?e bez problemów peda?owa?, siedz?c na siode?ku.

Jaki wybra? rowerek dla dziewczynki a jaki rowerek dla ch?opca? Wydaje si?, ?e na tym etapie nie ma znaczenia p?e? dziecka.
Wa?ne, ?eby rower podoba? si? maluchowi. Koszyczek do przewozu ulubionych zabawek, kask i ochraniacze to akcesoria, które
spodobaj? si? najm?odszym. Warto równie? wspomnie?, i? wartym rozwa?enia jest rowerek bmx z szerszymi ko?ami, przystosowany
do wykonywania ewolucji. Na rynku jest dost?pny olbrzymi wybór rowerów tego typu.

Jak wybra? rower 14 cali?

Dla przedszkolaków idealnym wydaje si? rower 14 cali. Na jaki wzrost 14 cali jest odpowiedni? Otó? nasza pociecha powinna mie?
mi?dzy 1 - 1,1 metra wzrostu. Rowerek 14 cali posiada raczej nietypowy rozmiar kó?. 14-calowy rowerek dzieci?cy odznacza si?
sportow? nisk? ram?, umo?liwiaj?c? ?atwe schodzenie i wchodzenie. Rowerek dla dziecka posiada najwa?niejszy hamulec w
rowerze dla dzieci tj. hamulec tylny.

Regulacja wysoko?ci siode?ka czy kierownicy to równie? atuty roweru dla dzieci. Rodzice chc?cy kupi? swoim pociechom rower 14’’
maj? do wyboru sporo ofert. Rower dzieci?cy 14 cali mo?e by? na stalowej lub aluminiowej ramie. Ten ostatni rower 14 cali jest bardzo
lekki. Rower dla dziewczynki dost?pny jest w niezwykle atrakcyjnej kolorystyce. Podobnie jak w przypadku roweru 12 cali, mo?emy
wybra? dla dziecka rower ze wzmocnion? konstrukcj?, czyli rower bmx 14 cali.

Jak wybra? rower 16 cali?

Kluczowa wydaje si? odpowied? na pytanie, na jaki wzrost jest odpowiedni rower 16 cali. Otó? 16-calowy rowerek przeznaczony jest
dla dzieci maj?cych mi?dzy 110-115 centymetrów wzrostu. Przez wielu 16-calowy rowerek dzieci?cy uwa?any jest za pierwszy
„prawdziwy” rower z peda?ami. Je?li dziecko je?dzi?o wcze?niej na rowerku biegowym, to w przypadku roweru dzieci?cego monta?
bocznych kó?ek mo?e si? okaza? niepotrzebny. Rower dzieci?cy powinien charakteryzowa? si? niskim przekrojem – wa?nym w
przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie jazdy.

Po?ród innych istotnych elementów rowera 16-calowego nale?y wymieni? dobrze zabezpieczony ?a?cuch, czy b?otniki. Dodatkowo
16-calowy rowerek dla dziecka mo?e by? wyposa?ony w przedni hamulec, jednak?e nale?y zwróci? uwag?, by nie by? on zbyt mocno
wyregulowany. Nie jest konieczne, by zawiera? przerzutki. Rodzice maj? do wyboru sporo ofert. Rowerek 16 cali dla dziewczynki
niejednokrotnie jest wyposa?ony w kolorowe dodatki. Fr?dzle, czy te? koszyczek to równie? cz?sto spotykane dodatki w rowerze dla
dziewczynki 16 cali. Mo?emy wybra? rower lekki i wytrzyma?y, przeznaczony do ró?nych tricków, czyli rower bmx. Rowerek
bmx ?mia?o-mo?na nazwa? rowerem dla ch?opca. To w?a?nie szczególnie rodzice ch?opców decyduj? si? na zakup rowerów do
ró?norakich ewolucji.

Podsumowuj?c, wybór odpowiedniego roweru dla dziecka nie jest prost? spraw?. Jednak pami?taj?c o kilku wa?nych zasadach,
sprawimy, i? jazda na rowerze przyniesie dzieciom mnóstwo rado?ci.
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