
Utazási tippek,ajánlatok 
DEVRON IMPEX KFT.



Kirándulás két keréken

Irány a természet!



Bellelli 
Freccia B-Fix kerékpárülés

• Előre rögzíthető bicikliülés

• 6 hónapos kortól 15 kg-ig

• EN14344 európai szabványnak 
megfelelő

• A 3 pontos biztonsági öv hosszúsága, a 
lábtartó magassága (11 fokozat) és a 
lábszíjak hosszúsága (4 fokozat) állítható

• Körbeölelő és kihajtható karfa

• Szellőzőrés a vállak és a hát mögött

• Levehető, mosható ülőpárna

• 26”/28” méretű kerékpár és E-bike 
kompatibilis (185 mm-ig)

Fogyasztói ár: 17.990 Ft

Ø 28-45 mm / 1.10”-1.77”

↕ 28-60 mm / 1.10”-2.36”

Elérhető színek: világosszürke, bézs



Bellelli 
Summer Relax B-Fix kerékpárülés

• Hátra rögzíthető bicikliülés

• 6 hónapos kortól 22 kg-ig

• EN14344 európai szabványnak 
megfelelő

• 5 pontos, vállmagasságban 3 
fokozatban állítható biztonsági öv 

• 3 pozícióban állítható lábtartó

• Az ülés 10°-ban dönthető, hátulján zseb 
található fényvisszaverő csíkokkal

• Lekerekített háttámla, tágas ülésrész

• Levehető, mosható ülőpárna

• 26”/28” méretű kerékpár és E-bike 

kompatibilis (185 mm-ig)

Fogyasztói ár: 25.990 Ft

Ø 28-45 mm / 1.10”-1.77”

↕ 28-60 mm / 1.10”-2.36”

Elérhető színek: sötétszürke, narancs



Bellelli B-ONE Standard 
Multifix kerékpárülés

• Hátra rögzíthető bicikliülés

• 6 hónapos kortól 22 kg-ig

• EN14344 európai szabványnak megfelelő

• A 3 pontos biztonsági öv 
vállmagasságban, a lábtartó magassága 
13 fokozatban állítható

• Kényelmes és biztonságos magas karfa

• Szellőzőrés a vállak és a hát mögött

• Nyakalátámasztás, valamint ergonomikus 
válltámasz került kialakításra

• Levehető, mosható ülőpárna

• 26”/28” méretű kerékpár és E-bike 

kompatibilis (185 mm-ig)

Fogyasztói ár: 13.990 Ft

Ø 25-36 mm / 1.0”-1.4”
Ø 38-46 mm / 1.5”-1.8”
↕ 38-60 mm / 1.5”-2.36”

Elérhető színek: bézs, világos- és sötétszürke



Kerékpár-kiegészítők

Bellelli Plaza műanyag kosár

Fogyasztói ár: 5.990 Ft

Bellelli B-Travel biciklis 
utánfutó 32 kg-ig

Fogyasztói ár: 114.990 Ft

Bellelli biciklis gyerek sisak

Fogyasztói ár: 4.990 Ft



Hasznos utazási kiegészítők

Nuvita itatópohár

Duplafalú szívószálas itatópohár 
1,5 éves kortól 

Munchkin Snack

Ételtároló nasihoz 260 ml
1 éves kortól 

Tickless kullancsriasztó

Ultrahangos kullancsriasztó készülék
több korosztály részére 

Fogyasztói ár: 2.490 Ft Fogyasztói ár: 2.190 Ft Fogyasztói ár: 6.990 Ft-tól



Elérhetőségek

Riszter Leila
nagykereskedelmi vezető

Hilbert Ákos
nagykereskedelmi értékesítő

Nagy Brigitta Zsófia
nagykereskedelmi értékesítő

+36 20 328 6066
riszter.leila@devron.hu

+36 20 236 5411
hilbert.akos@devron.hu

+36 20 328 6010
nagy.brigitta@devron.hu

Raktárkészlet- és szállítási információkért keresd nagykereskedelmi értékesítő kollégáinkat!


