
BINGO EVOLUTION 

Χαρακτηριστικά 
• Ρυθμιζόμενο πλάτος καθί-

σματος, βάθος  καθίσματος 
και ύψος πλάτης που ακο-
λουθούν την ανάπτυξη του 
παιδιού. 

• Ρυθμιζόμενο μήκος  
κνήμης. 

• Ρυθμιζόμενη κλίση  
υποποδίου. 

• Μεγάλοι πίσω τροχοί. 

• Εμπρός τροχοί με  
κλείδωμα κατεύθυνσης. 

Το παιδικό καρότσι βόλτας BINGO EVOLUTION με τις καινοτόμες λύσεις και το μοντέρνο 
design καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων. 

Το BINGO EVOLUTION έχει πολλαπλές ρυθμίσεις και επιλογές ώστε να  μπορεί να  
προσαρμοστεί στο σώμα του δικού σας παιδιού.   
Επίσης διαθέτηαποσπώμενο και αντιστρέψιμο κάθισμα. 

Η πολυλειτουργική αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος σας  παρέχει επιπλέον  
άνεση και λύσεις για την καθημερινότητα. 

Με  εύχρηστο μηχανισμό αναδίπλωσης και ελαφρύ σκελετό  αλουμινίου  
είναι το ιδανικό αμαξίδιο για όλες τις ασχολίες. 

Αποτελείτε από: 4τροχη βάση εξωτερικού χώρου,  
κάθισμα, προσκέφαλο και υποπόδιο. 

Διατίθεται σε 3 μεγέθη. Κάθε μέγεθος  ακολουθεί την ανάπτυξη  
του παιδιού για αρκετά χρόνια. 

Ρυθμιζόμενη  

χειρολαβή  

Αναρτήσεις  

με μηχανισμό  

Φρένο συνοδού χειρι-

ζόμενο με το πόδι.  

Πτυσσόμενο για  

μεταφορά.  

Βολικά κεντρικά  

χειριστήρια.  

Ρυθμιζόμενο ύψος 

πλάτης.  

Ρυθμιζόμενη κλίση 

καθίσματος έως 45°  

Ρυθμιζόμενη κλίση 

πλάτης  

Αντιστρέψιμη μονάδα καθίσματος 

Αφαιρέστε το κάθισμα εύκολα  
…και διαλέξτε την κατεύθυνση που κοιτάει: μπροστά ή πίσω ! 



  ΜΕΓΕΘΟΣ 1 ΜΕΓΕΘΟΣ 2 ΜΕΓΕΘΟΣ 2 XL 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 18-30 cm 23-35 cm 23-35 cm 

ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 16-34 cm 22-40 cm 30-45 cm 

ΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 45° 45° 45° 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 45-63 cm 54-75 cm 62-83 cm 

ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ 90° - 160° 90° - 160° 90° - 135° 

ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ 16-37 cm 16-40 cm 16-40 cm 

ΥΨΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 75-110 cm 75-110 cm 86-118 cm 

ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ 63 cm 68 cm 68 cm 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  (Μ x Π x Υ) 78 x 62 x 38 cm 78 x 67 x 38 cm 78 x 67 x 38 cm 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 50 kg 50 kg 50 kg 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 60 kg 60 kg 60 kg 

Διαθέσιμα χρώματα σκελετού 
• Sparkling iron effect 

• Black dull matt 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

BINGO COBRA 
Τροχήλατη βάση για το κάθισμα του BINGO (πωλείται χωριστά) 

Συνδυάστε το κάθισμα του BINGO με την  
τροχήλατη βάση COBRA και αποκτήστε μια  

ευέλικτη λύση για μέσα στο σπίτι! 

Η βάση COBRA έχει ρυθμιζόμενο ύψος με  
υποβοήθηση μπουκάλας και ρυθμιζόμενη κλίση 

καθίσματος.  

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Επισκεφτείτε το wheel.gr 

Διαθέσιμα χρώματα υφάσματος 

• Sand 

• Pink 

• Turquoise 

• Black check 

• Red 


