
espiro 
sonic
wózek 
spacerowy

To wersja wózka na dużych piankowych kołach z amortyzacją, 
które sprawdzają się na nierównych miejskich chodnikach. 
Podobnie jak sonic air – składa się zaledwie jednym pociągnięciem 
uchwytu w siedzisku. 

espiro sonic

Pełnowymiarowy, z dużym siedziskiem i budką, wózek spacerowy 
na każdy teren i każdą pogodę. Wyposażony w 4 duże pompowane 
koła z dodatkową amortyzacją. Posiada obszerną budkę i duże 
siedzisko. Z dodatkowym śpiworkiem i praktyczną torbą dla 
rodziców, którą można przypiąć z tyłu budki.

espiro sonic air

Kontakt
Baby Design Group 
ul. Warszawska 8  
42-262 Poczesna

Dział Obsługi Klienta:

od poniedziałku do piątku   
w godz. 8:00 – 16:00

tel. +48 34 360 46 64 – 65

biuro@babydesign.eu

 
www.espiro.pl



40 jungle

Budka z dodatkową regulacją 
i rozkładanym daszkiem

Pojemny kosz  
na akcesoria i zakupy

Okienka wentylacyjne 
w budce

Regulowane siedzisko, 
podnóżek i rączka

Wózek składany jednym 
pociągnięciem

Ręczny hamulec 
zabezpieczający

Przednie koła z osią obrotu 
360° i blokadą

5-cio punktowe pasy, 
barierka zabezpieczająca 
i dodatkowy pas krokowy

Maksimum udogodnień i funkcjiespiro

 sonic air

03 navy

espiro

 sonic

07 stone 10 onyx 30 rustic20 pepit 40 jungle

30 rustic03 navy 07 stone 10 onyx 20 pepit

Specyfikacja techniczna – sonic air / sonic

Wózek Po złożeniu Koła przód Koła tył

Waga 11,1 kg  /   9,7 kg 11,1 kg  /   9,7 kg

Wysokość 106 cm  /   107 cm 35 cm  /   35 cm 21 cm  /  17,5 cm 24 cm  /  24,5 cm

Długość 87 cm  /   85 cm 70 cm  /   35 cm

Szerokość 58,5 cm  /   61 cm 61 cm  /   35 cm

Espiro sonic posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr 5012. 
Wózek jest zgodny z europejską normą EN1888/ 2012.

Zwrotna spacerówka z praktyczną torbą dla rodziców i śpiworkiem 
w zestawie. Łatwa w obsłudze dzięki możliwości składania przy użyciu 
jednej ręki. Wygodnie prowadzi się po każdej nawierzchni, co umożliwiają 
4 pompowane koła. Z dużym siedziskiem i rozkładaną budką.

Całoroczny wózek spacerowy, idealny do miasta, z dużymi piankowymi 
kołami, idealnie sprawdzającymi się na wszelkich chodnikowych 
nierównościach. Podobnie jak wersja air – posiada mechanizm umożliwiający 
składanie za pomocą jednego podciągnięcia uchwytu w siedzisku. 
Z dodatkową kieszenią w budce i pokrowcem na nóżki w zestawie.

Zaprezentowane na zdjęciach kolory wózków mogą nieznacznie różnić się od realnych kolorów wózków.
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