
Scoot & Ride 2-in-1: loopfiets/step voor
snelheidsduiveltjes
Van step naar loopfiets in één klik
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De Scoot & Ride 2-in-1 is een stoere loopfiets en step in één. Met één schuifknop verander je
de loopfiets in een step, en vice versa. De step/loopfiets heeft drie wielen en is verkrijgbaar in
diverse coole kleurcombinaties. De Highway Baby is geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar, de
Highway Freak is gemaakt voor kids in de leeftijd van 3 tot 5 jaar.

Een groot en zacht voorwiel zorgt voor veilig rijcomfort. De hoogte van het stuur is
aanpasbaar aan de rijpositie. De Scoot & Ride is ook heel eenvoudig aan de groei van het
kind aan te passen.

Verkoopinformatie
De Highway Baby heeft een adviesprijs van € 79,95, de Highway Freak heeft een adviesprijs
€ 119,95 en is verkrijgbaar bij o.a. www.fonq.nl. 

De Scoot & Ride won de Toy Award 2015 en een Red Dot Award in 2014.

Scoot & Ride
http://www.scootandride.com/

The Plus Company
http://www.thepluscompany.eu/scoot-and-ride/

Fonq
http://www.fonq.nl/product/scoot-and-ride-highwayfreak-2-in-1-loopfiets_step/132936/
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OVER TRADE MART

Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment aantrekkelijk
te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen
Modeaccessoires
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Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie
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