
Utazási tippek,ajánlatok 3. 
DEVRON IMPEX KFT.



Autós utazás kisgyerekkel

Útra kel a család!



Britax Römer
Dualfix2 R isofix autósülés 0-18 kg

• Pivot Link isofix rendszer: csökkenti a gyermek 

fej- és nyaki sérüléseinek kockázatát

• ADAC teszt: „JÓ” besorolás (2,4 pont)

• Az ülés 360°-ban forgatható a talpon, 

valamint 2 fokozatban dönthető előre- és 

hátrafelé néző helyzetben is

• Az 5 pontos biztonsági öv magassága több 

fokozatban állítható

• Puha, neoprén mellkast védő párnák kerültek 

a biztonsági övre

• A párnázott fejtámla egy kézzel állítható

• Rugalmas lábtámasz a kényelmes utazásért

• Kivehető és mosható üléshuzat

• Rögzítése: menetiránynak háttal, isofix-szel

Fogyasztói ár: 149.990 Ft

Cikkszám: 2000032197 – Storm Grey



Britax Römer
King II LS autósülés 9-18 kg

• Light System (LS): fény- és hangjelzés segíti a 

szülőt a gyermek optimális bekötésében

• ADAC teszt: „JÓ” besorolás (2,3 pont)

• Az ülőrész 2 fokozatban dönthető

• Az 5 pontos biztonsági öv és a fejtámla 

magassága több fokozatban állítható

• Puha, mellkast védő párnák kerültek a 

biztonsági övre

• Beépített oldalsó védelem a biztonságos 

utazásért

• A párnázott fejtámla egy kézzel állítható

• Kivehető és mosható üléshuzat

• Rögzítése: mentirány szerint az autó 3 pontos 

biztonsági övével

Fogyasztói ár: 86.990 Ft

Cikkszám: 2000030804 – Burgundy Red



Britax Römer
Kidfix2 S isofix autósülés 15-36 kg

• Highback ülőrész a biztonságos utazásért

• Magas „V” alakú  kialakítású háttámla több 
helyet biztosít a vállak és a hát számára

• A háttámla eltávolításával (135 cm felett) 
isofixes ülésmagasítóként is használható

• Ergonomikus kialakítású fejtámla és ülésrész

• A fejtámla magassága 6 fokozatban állítható

• Övcsipesz a jármű biztonsági övének 
megfelelő helyzetben való tartására 

• Secure Guard a hasterületek védelmére

• SICT technológia biztonságot nyújt oldalsó 
ütközés esetén

• Kivehető és mosható üléshuzat

• Rögzítése: menetirány szerint isofix-szel

Fogyasztói ár: 89.990 Ft

Cikkszám: 2000031442 – Blue Marble



Autós kiegészítők

Jané autóülés háttámla rendező

Fogyasztói ár: 6.990 Ft

Munchkin Brica Baby In-Sight 

autós tükör

Fogyasztói ár: 10.990 Ft

Britax Römer nyári védőhuzat 
King II autósülésekhez

Fogyasztói ár: 12.990 Ft



Hasznos utazási kiegészítők

Markas rolós árnyékoló

A csomagban 1 db található.

Jané nyakpárna 0-18 hó

Mérete tépőzárral állítható.

BamBam csíptetős plüss játék

A figura rezeg és állathangot ad ki.

Fogyasztói ár: 2.490 Ft Fogyasztói ár: 3.990 Ft Fogyasztói ár: 3.490 Ft



Hasznos utazási kiegészítők

Munchkin itatópohár - Orca

Miracle 360◦ Wild Love, 177 ml

Nuvita ételtároló termosz 

Légmentesen zárható, 350 ml

MAM kanálkészlet védőtokkal

Több színben, 6 hónapos kortól

Fogyasztói ár: 3.290 Ft Fogyasztói ár: 4.390 Ft Fogyasztói ár: 1.990 Ft



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!


