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Rozložený:
Výška s koly               99 cm
Výška bez kol                               66 / 82 cm
Šířka	 	 	 											71	cm
Délka	s	tažnou	tyčí	 	 										158	cm
Délka	bez	tažné	tyče	 										100	cm
Objem	úložného	prostoru:																		30	litrů

Složený:
Výška s koly               50 cm
Výška bez kol                36 cm
Šířka	 	 	 												71	cm
Délka bez cyklooje              101 cm

Celková hmotnost:           16.7 kg

Technická data Enso Dovozce Váš prodejce

Varianty Leggero Enso, které jsou nyní k dispozici u vašeho prodejce:

Leggero Enso Sail «Family»
Obsahuje:	Kočárkový	set,	Cykloset

Leggero Enso Sail «Complete»
Obsahuje:	Kočárkový	set,	Cykloset,	Jogger	set

Leggero Enso Surf «Family»
Obsahuje:	Kočárkový	set,	Cykloset

Leggero Enso Surf «Complete»
Obsahuje:	Kočárkový	set,	Cykloset,	Jogger	set

www.kidsgo.de
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Bezpecnost zrozená ve Svýcarsku



Dětské	vozíky	Leggero	jsou	vyráběny	na	břehu	idylického	Bodamské	jezera,	v	jedné	z	nejkrásnějších	částí	Švýcarska.	Jedinečná	
historie	plná	úspěchů	se	začala	psát	již	v	roce	1988.	Jako	jeden	z	průkopníků	v	přepravě	dětí	vyvíjí	Leggero	vozíky	za	kolo	více	jak	
30	let.	Takto	dlouhá	historie	je	důkazem	velkého	množství	zkušeností	s	přepravou	dětí,	a	to	jak	na	cyklostezkách,	tak	i	v	terénu.

Trvale	udržitelný	rozvoj	a	společenská	odpovědnost	jsou	součástí	filozofie	značky	Leggero.	Důkazem	je	mimo	jiné	zaměstnávaní	
a	péče	o	 lidi	 s	handicapem,	které	 tvoří	 významnou	část	celého	 týmu.	Veškeré	výrobní	procesy	podléhají	přísným	švýcarským	
bezpečnostním	a	jakostním	normám	a	jsou	pravidelně	certifikovány	dle	ISO9001.	Leggero	je	průkopníkem	nových	technologií,	jejichž	
uvedení	na	trh	předchází	dlouhodobé	testování	a	závěrečná	certifikace	TÜV.	A	právě	velké	množství	testů	odolnosti,	bezpečnosti	a	
funkčnosti	je	důkazem	výjimečné	švýcarské	kvality,	která	opouští	brány	švýcarské	výrobního	závodu	v	městě	Romanshorn.

Vozíky	Leggero	nevynikají	pouze	multifunkčností,	ale	zejména	certifikovanou	bezpečností	a	snadnou	manipulací,	což	jsou	základní	
stavební	kameny	švýcarského	vývoje.	Nad	rámec	těchto	vlastností	je	další	předností	unikátní	design,	který	upoutá	úplně	každého	
a	zajistí	pozornost	ostatních	rodičů.	Jednoduše	řečeno,	Leggero	je	švýcarským	synonymem	pro	dětské	vozíky	za	kolo.

Nechte	se	inspirovat	a	přidejte	se	do	rodiny	Leggero.

Kočárek Jogger Vozík za kolo Historie a přednosti značky Leggero

Objevte kvalitu Ensa
Enso	je	snem	pro	všechny	sportovně	laděné	a	dobro-
družné	 rodiny.	 Multifunkční	 dětský	 vozík	 a	 kočárek	
v	 jednom.	 Cyklistika?	 Běhání?	 Nebo	 raději	 nákupy?	
S	Ensem	není	nic	problém.	Leggero	Enso	snoubí	High-
Tech	materiály	a	nejmodernější	technologie.	Geniální	
a	 uživatelsky	 jednoduchá	 manipulace	 se	 špičkovým	
provedením	 „Made	 in	 Switzerland“	 zaručují	 dlouho-
trvající	radost	z	jízdy	za	všech	okolností.

Leggero	Enso	je	již	v	základní	výbavě	plnohodnotným	
dětským	 sportovním	 kočárkem.	 Součástí	 základní	
výbavy	 je	ergonomická	sportovní	sedačka,	cyklistický	
set	 včetně	 spojky,	 integrovená	 kočárková	 kolečka,	
pláštěnka,	 úložný	 prostor,	 odpružení	 s	 hydraulickým	
tlumičem,	kotoučové	brzdy	s	funkcí	parkování.	Leggero	
Enso	lze	doplnit	o	 joggerset	a	používat	ho	jako	plno-
hodnotný	sportovní	nebo	in-line	vozík	(jogger).

Certifikovaná bezpečnost
V	 rámci	 certifikace	 TÜV	 bylo	 Leggero	 Enso	 podro-
beno	 rozsáhlým	zkouškám	na	přítomnost	škodlivých	
látek.	 Leggero	 Enso	 úspěšně	 absolvovalo	 celkem	
více	 než	 60	 chemických	 testů	 a	 splnilo	 standardy	
v	této	důležité	oblasti.	Leggero	Enso	bylo	testováno	
společností	TÜV	dle	platných	zkušebních	norem	pro	
dětské	vozíky,	které	zaručují	Vám	a	Vašemu	miminku	
maximální	 bezpečnost.	 Nadstavbou	 je	 úspěšné	 ab-
solvování	nezávislých	crash	testů	v	plné	zátěži,	které	
potvrdily	výjimečnou	bezpečnost	a	jízdní	stabilitu	vo-
zíku	Leggero	Enso.

Leggero	 Enso	 bylo	 testováno	 a	 certifikováno	
společností	 TÜV	 v	 následujících	 kategoriích:	 che-
mie	 (REACH),	 statické	 zkoušky,	 dynamické	 zkoušky,	
přejímací	zkoušky	a	dokumentace.	Bezpečnostní	kon-
cept	 Enso	 certifikovaný	podle	TÜV	dle	nejnovějšího	
standardu	STVZO	2015	splňuje	nejpřísnější	požadav-
ky	v	oblasti	dětských	vozíků	za	kolo.	Zároveň	jako	první	
svého	 druhu	 na	 trhu	 splňuje	 tato	 kritéria	 také	 jako	
dětský	kočárek.	Enso	zaručuje	maximální	bezpečnost	
pro	vaše	děti	i	pro	vás.	Leggero	Enso	je	také	konstruo-
váno	a	testováno	pro	vyšší	zátěž,	které	je	vystaveno	
při	použití	v	kombinaci	s	elektrickým	jízdním	kolem	do	
rychlosti 25 km/h.

Sezení a komfort
√	Ergonomická	sportovní	sedačka
√	Výškově	nastavitelná	opěrka	hlavy
√	5	bodové	bezpečnostní	pásy	s	polstrováním
√	Velkorysý	prostor	pro	hlavu	a	nohy
√	Sklolaminátová	ochranná	vana	v	prostorách	nohou

Tažná tyč a spojka
√	Bezpečnostní	tažná	tyč	vhodná	i	pro	E-Bike
√	Kvalitní	rychloupínací	spojka
√	Jednoduché	OneClick	upnutí	tažné	tyče
√	Pohodlné	uložení	tažné	tyče	při	chůzi,	běhu	či	in-line	bruslení	na	vozíku
√	Včetně	1	universální	patentované	spojky	Becco

Systém skládání
√ Skládání	bez	nářadí
√ Demontáž	kol	stisknutím	knoflíku
√ Jednoduchá	demontáž	tažné	tyče	jedním	kliknutím
√ Rychlý	systém	bezpečného	složení	a	rozložení	vozíku

Podvozek, brzdy a odpružení (tlumič nárazů)
√ Nastavitelné	odpružení	podvozku	s	hydraulickým	tlumičem	nárazů	(se	zdvihem	až	75	mm)
√ Snadno	odnímatelná	kola
√ Jedinečný	systém	sklopení	integrovaných	kočárkových	koleček
√ Plynulé	brždění	pomocí	kotoučových	brzd	(rovnoměrně	rozložená	brzdná	síla)	
			ovládaných	páčkou	na	madle
√ Boční	ochrana	před	nárazem
√ Ruční	parkovací	brzda

Specifika
√ Plynule	nastavitelná	výška	madla
√ Výklopný,	nepromokavý	úložný	prostor	o	objemu	30l.
√ Průhledové	okénko	včetně	Touchscreen	přihrádky	pro	telefon
√ Integrovaná	pláštěnka	a	sluneční	clona	s	moskytiérou
√ Montáž	vozíku	bez	nářadí,	jednoduchá	obsluha


