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

Leggero Vento R Sail «Pure»
Obsahuje: cykloset

Leggero Vento R Sail «Family»
Obsahuje: cykloset & kočárkový set

Leggero Vento R Surf «Pure»
Obsahuje: cykloset

Leggero Vento R Surf «Family»
Obsahuje: cykloset & kočárkový set

Leggero Vento R Sail «Active»
Obsahuje: cykloset, jogger set Light & kočárkový set

Leggero Vento R Sail «Sport»
Obsahuje: cykloset, jogger set Sport (hydraulické brzdy) 
& kočárkový set

Leggero Vento R Surf «Active»
Obsahuje: cykloset, jogger set Light & kočárkový set

Leggero Vento R Surf «Sport»
Obsahuje: cykloset, jogger set Sport (hydraulické brzdy) 
& kočárkový set

Bezpecnost zrozená ve Svýcarsku

Rozložený:
Výška s koly               94 cm
Výška bez kol                                      77 cm
Šířka              79 cm
Délka s tažnou tyčí            154 cm
Délka bez tažné tyče           103 cm
Objem úložného prostoru:                  60 litrů

Složený:
Výška s koly               49 cm
Výška bez kol                22 cm
Šířka               76 cm
Délka s tažnou tyčí              142 cm 
Délka bez tažné tyče           108 cm

Celk. hmotnost:(Vento R «Pure»)    16.4 kg

Technická data Vento Dovozce Váš prodejce
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Kočárek Jogger Vozík za kolo

Sezení a komfort
√ Pohodlná 2-místná sedačka přestavitelná na sezení pro 1 dítě uprostřed sedačky
√ Výškově nastavitelné 5 bodové bezpečnostní pásy s komfortním a bezpečnostním zámkem Easy-In
√ Vhodné pro děti do 5 let včetně přilby
√ Úhel sedadla nastavitelný ve dvou polohách
√ Bezpečnostní zóna pro zadní náraz
√ Odolný plastový podvozek

Tažná tyč a spojka
√ Bezpečnostní tažná tyč vhodná i pro E-Bike
√ Kvalitní osvědčená rychloupínací spojka
√ Jednoduché OneClick upnutí tažné tyče
√ Pohodlné uskladnění tažné tyče na vozíku
√ Včetně 1 universální patentované spojky Becco

Systém skládání
√ Skládání bez nářadí
√ Snadno odnímatelná kola
√ Jednoduchá demontáž tažné tyče jedním kliknutím

Podvozek a odpružení
√ Nezávislé odpružení z elastomeru s 50 mm zdvihem
√ Vynikající jízdní vlastnosti i při rychlejších jízdách / v zatáčkách
√ Přesné pevné osy s rychloupínacím systémem pro vysokou jízdní stabilitu
√ Velká torzní tuhost vibracím a zlepšuje efektivitu přenosu vynaložené síly

Úložný prostor
√ Velký úložný prostor s pevným dnem a pohodlným přístupem
√ Odolný všem povětrnostním vlivům
√ Možnost naložení dalších věcí na víko úložného prostoru
√ Velký úložný prostor: 60 litrů
√ Po demontáží sedáku lze použít jako nákladní vozík

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. 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.

Historie a přednosti značky Leggero

Poznejte VENTO R
Sympatický univerzál s možností přestavby pro jedno 
či dvě děti. Tak jednoduše lze popsat výsledek 30-ti-
letých zkušeností s vývojem a výrobou dětských vozíků. 
Díky modernímu odpružení a univerzálnosti použití je 
vhodný na dlouhé projížďky po cyklostezkách, tak i na 
procházky v městských parcích. Díky netradičnímu a lí-
bivému designu vynikne za všech okolností. 

Různé stupně výbavy nabízí základní odpružené prove-
dení pro cyklistiku až po plně vybavený sportovní vozík 
s hydraulickými brzdami vhodný na běh, in-line brus-
lení či procházky přírodou. Leggero Vento R může být 
přestavěno během několika sekund z vozíku za kolo na 
sportovní kočárek nebo jogger.

Certifikovaná bezpečnost
Ve Ventu R Vaše děti nesedí pouze pohodlně, ale 
i bezpečně. Jsou ochráněny před nepřízní počasí 
a díky unikátní konstrukci, která byla testována při 
zátěži 40 kg i pro případ nehody. Vento R splňuje 
nejpřísnější německé a švýcarské normy. Mimo jiné 
na nezávadnost použitých materiálů a nepřítomnost 
toxických látek (prokázáno více jak v 60 chemických 
testech), jízdní vlastnosti a stabilitu proti převržení. 

Vento R je jedním z mála vozíků za kolo, který je tes-
tován podle německé normy STVZO pro přepravu na 
pozemních komunikacích, kladoucí enormně vysoké 
požadavky na materiál a konstrukci. Vento R také jako 
jeden z mála vozíků, který úspěšně prošel náročnými 
crashtesty v plné zátěži. 

To vše dokazuje výjimečnou kvalitou „Made in Swit-
zerland“.


