
ATTITUDE JUNIOR
AHOJ PRZYGODO!



Pragniemy, aby dzieci pokochały jazdę 
tak samo jak my. Właśnie dlatego 

nasze rowery dla młodych 
użytkowników zapewniają lepszą 

jazdę, są bardziej wytrzymałe 
i pozwalają dzieciom 

bezpiecznie doświadczać 
nowych przygód.

JAZDA ROWEREM TO 
DOSKONAŁA ROZRYWKA 
DLA DZIECI 

    // Quickie Attitude Junior 
z wózkiem Zippie Youngster 3

n  Stanowi nieodłączny element procesu dorastania.
n  Zwiększa pewność siebie dzięki budowaniu poczucia niezależności i partycypacji.
n Zwiększa koordynację ruchową i świadomość własnego ciała.
n Wzmacnia system krążenia.

PIERWSZY NA ŚWIECIE ROWER, KTÓRY 
OTWIERA DROGI DO ŚWIATA  

PRZYGÓD I WOLNOŚCI. 

IDEALNY DLA MŁODYCH 
ODKRYWCÓW 
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Poruszajmy się razem i razem dorastajmy. Prosta regulacja głębokości 
i kąta nachylenia w modelu Attitude Junior zapewnia ergonomiczą 

pozycję ciała w stosunku do korby (głębokość do 100 mm, regulacja 
kąta w zakresie do 28°). Jest to ważne z uwagi na mniejszy wysiłek 

energetyczny podczas jazdy. Attitude Junior to zatem niezbędny 
pojazd dla dorastającego dziecka.

IDEALNY DLA DORASTAJĄCYCH DZIECI!GOTOWY DO JAZDY 
W KILKA SEKUND

Mechanizm przyłączeniowy w modelu Attitude Junior jest niezwykle 
prosty – rower jest bezpiecznie mocowany z przodu wózka. Nie są do tego 
potrzebne dodatkowe części czy też plączące się wokół kolan przewody. 
Nic nie przeszkadza w użytkowaniu urządzeń, zaś komfort jazdy na wózku 
pozostaje niezmienny.

Pomysłowy system przyłączeniowy modelu Attitude 
Junior pozwala połączyć rower z wózkiem zaledwie 
w kilka sekund. Rozłączanie urządzeń trwa równie 
krótko. To doskonałe rozwiązanie dla odkrywców, 
którzy nie chcą tracić czasu na przesiadanie się 
z wózka na rower. 

1  Zatrzaśnij bolce przyłączeniowe. 

2   Opuść górną przyłączkę.

3   Zabiezpiecz połączenie poprzez 
pociągnięcie czerwonej dźwigni.

1

2

3

Po odłączeniu roweru, przy wózku 
pozostają jedynie dwie niewielkie 
bolce (170g).

Ú  Dostępny jest film 
prezentujący montaż 
przystawki Attitude!

100 mm

28°
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Model Attitude Junior posiada wiele funkcji, które zapewniają 
dziecku kontrolę nad urządzeniem podczas jazdy, oraz 

zwiększają jego pewność siebie oraz komfort.
 Przednie koła o średnicy 16’’, ośmiostopniowa

 przerzutka i poziome uchwyty korby zapewniają 
doskonałą jazdę po zróżnicowanym terenie. 

Dodatkowo, niezawodny pedał hamulca 
pozwala płynnie kontrolować prędkość. 

Lekki i zwrotny rower doskonale 
nadaje się do zabawy 

w każdym miejscu.

// NIECH SIĘ KRĘCI

Ośmiostopniowa przerzutka 
doskonale nadaje się do 
różnego rodzaju terenu. 
Mocny pedał hamulca 
pozwala płynnie kontrolować 
prędkość. 

// ERGONOMICZNY 
UCHWYT

Ergonomiczy uchwyt  ułatwia 
manewrowanie rowerem 
jedną ręką podczas 
rozłączania urządzeń lub 
odkładania roweru na bok.

// HAMULEC  
PARKINGOWY

Łatwy w obsłudze dodatkowy 
hamulec parkingowy 
z funkcją blokady jako 
element standardowego 
wyposażenia we wszystkich 
modelach serii Attitude.

// POZIOME UCHWYTY

Poziome ułożenie uchwytów 
korby doskonale nadaje się 
dla dzieci, ponieważ 
umożliwia ergonomiczne 
ułożenie rąk.

AHOJ PRZYGODO!
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Junior Schriftzug: nehmt das von euch 

kreierte Junior Logo
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W celu uzyskania informacji na temat pełnej specyfikacji 
produktu, opcji dodatkowych i akcesoriów, prosimy 
zapoznać się z formularzem zamówienia. Wszelkie 
informacje mogą ulec zmianie. W przypadku 
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt 
z firmą Sunrise Medical.
Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z niniejszą 
broszurą w formacie PDF. Broszura jest dostępna na 
stronie www.Sunrise-Medical.pl.

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

Elektronowa 6 
94-103 Łódź  
T: +48 42 275 83 38 
F: +48 42 209 35 23 
E-Mail: pl@sunrisemedical.de 
www.Sunrise-Medical.pl 00
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DANE TECHNICZNE
ATTITUDE JUNIOR // przystawka rowerowa dla dzieci

Maks. waga użytkownika 100 kg

Szerokość ramy przedniej (+ 2 cm) 260 - 460 mm

Waga elementów montażowych na 
ramie wózka

170 g

Waga przystawki rowerowej 14,5 kg

Rozmiar kół 16“

Typ manetki/przerzutki Grip shift

Prędkość przerzutki 8 

Szerokość korby typu V-crank 240 mm

Długość korby typu V-crank 110 mm / 130 mm / 150 mm

Regulacja głębokości korby 100 mm

Regulacja kąta korby 28°

Hamulec Hamulec zintegrowany w piaście

Hamulec postojowy tak

Kolor ramy 31 


