STRIDER je vodilni proizvajalec poganjalčkov,
ki otrokom od 18 mesecev dalje pomagajo
osvojiti vožnjo na dveh kolesih. Izjemno
lahko ogrodje brez pedal, ki je primerno
za vse vrste terenov, otrokom omogoča,
da poganjalček z lahkoto zajahajo,
pri tem pa obe nogi obdržijo na tleh
ter ga enostavno poganjajo s hojo
ali tekom. Ta naravna metoda
usmerja fokus na osnove lovljenja
ravnotežja, nagibanja in obračanja
krmila, brez ovir in nerodnosti,
ki jih predstavljajo pedala ali
pomožna koleščka.

ST-S4RD

Svetovna uspešnica: +1 milijon prodanih!
12 Sport
119,90 EUR

•
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•
•
•
•
•
•
•

Najbolj prodajan model z bogato opremo

za starosti od 18 mesecev do 5 let
izjemno lahek: 3,0 kg
edinstvene, v okvir vgrajene poličke
za stopala
2 različno dolga nosilca za sedež
enostavna nastavitev višine sedeža
najnižja višina sedeža
gume iz EVA polimera, ki ne potrebujejo
vzdrževanja
ergonomsko oblikovan podložen sedež
oblazinjeno krmilo z gumijastimi držali
patentiran vzdržljiv jeklen okvir

ST-S4BL

ST-S4GN

ST-S4PK

ST-S4OR

ST-S4YE

ST-S4BK
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12 Classic
104,90 EUR
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•
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•

za starosti od 18 mesecev do 3 let (do 5
let z dodatnim nosilcem za sedež)
izjemno lahek: 2,9 kg
edinstvene, v okvir vgrajene poličke
za stopala
enostavno nastavljiv
najnižja višina sedeža
gume iz EVA polimera, ki ne potrebujejo
vzdrževanja
ergonomsko oblikovan plastičen sedež
patentiran vzdržljiv jeklen okvir

12 Pro
159,90 EUR
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ST-M4BL

ST-M4GN

ST-M4RD

ST-M4PK

Premium model - iz aluminija

za starosti od 18 mesecev do 5 let
najlažji STRIDER na svetu: 2,5 kg
edinstvene, v okvir vgrajene poličke
za stopala
2 različno dolga nosilca za sedež
enostavna nastavitev višine sedeža
najnižja višina sedeža
gume iz EVA polimera, ki ne potrebujejo
vzdrževanja
ergonomsko oblikovan podložen sedež
oblazinjeno krmilo z gumijastimi držali
tekmovalna tablica s Pro grafiko

12 Custom
129,90 EUR

Osnovni model - za pridobivanje prvih izkušenj

ST-P4SI

Športni model z uradnimi licencami

za starosti od 18 mesecev do 5 let
izjemno lahek: 3,0 kg
edinstvene, v okvir vgrajene poličke
za stopala
2 različno dolga nosilca za sedež
enostavna nastavitev višine sedeža
najnižja višina sedeža
gume iz EVA polimera, ki ne potrebujejo
vzdrževanja
ergonomsko oblikovan podložen sedež
oblazinjeno krmilo z gumijastimi držali
patentiran vzdržljiv jeklen okvir

ST-SC4HD-OR

ST-SC4HON-RD

ST-SC4KTM-OR

ST-SC4YAM-BL

ST-SC4SUZ-YE

ST-SC4HQV-WH

AV šport d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 058 320 // info@av-sport.eu // www.av-sport.eu

