
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MADE IN ITALY, OLASZ MINŐSÉG FIGYEL A RÉSZLETEKRE 

Peg Perego a termékek tervezésében, előállításában és szerelésében minden részletre nagy figyelmet 

fordít, ami garantálja a magas minőséget és hosszú élettartamot. Az apró alkatrészeket, amik a 

beszállítóktól érkeznek, ki vannak téve nagyfokú biztonsági és minőségi vizsgálatoknak mielőtt a 

termékbe beszerelésre kerülnek.  

50 ÉVES MÚLT 

Csodálatos dolog látni, Peg Perego termékeket ahol több generáción keresztül a gyerekek még mindig 

játszanak a játékokkal, amelyek egykor a szülőké voltak! Ezt mind a gondos anyagok kiválasztása tette 

lehetővé. Minden műanyag alkatrész, rendkívül jó minőségű, és nagyon erős, tartós. Így biztosítja a 

lehető legnagyobb stabilitást és hosszú élettartamot. Peg Perego tervezők megerősítését a kritikus 

pontokat, amelyek a legérzékenyebbek az ütközések során. Kombinálták a fényes és matt elemeket az 

extra hatásért. A vas részeket rozsda gátlóval kezelték, és ahol szükséges, lakkozott nem mérgező 

festéket használnak. A ragasztóanyagokat bevizsgálták, hogy még az idő múlásával se színeződjenek 

el az elemek. A ragasztók és matricák mérgező anyagot ftalátokat nem tartalmaznak ezt a gyártó cég 

biztonsági hatóságok is tesztelték. 

ÚGY TERVEZTÉK HOGY ÖRÖKRE MEGBÍZHATÓ LEGYEN 

Peg Perego termékek csavarokkal és alátétekkel vannak szerelve, hogy biztosítsák a tökéletes és tartós 

szerkezetet. Minden évben, minden Peg Perego termékekre vonatkoznak a fejlesztések a tökéletesítés 

a működési megújulás, mechanikai, elektromos és dizájn elemek. Kinézetük szintén nem hagyható 

figyelmen kívül. Peg Perego követi az új trendeket évről évre modernebb színeket és mintákat használ. 

 BIZTONSÁG AZ EGÉSZ VILÁGON 

 A játékok megfelelnek az európai toy biztonsági előírások (biztonsági szükséglet által meghatározott 

EGK Bizottság) és a "US Consumer Toy biztonsági előírásoknak". Tanúsítja a játékok biztonsági 

hatóságok szerint a 2009/48 / EK irányelvet. Nem tesznek eleget a közúti biztonsági előírásoknak, és 

így nem használható közutakon. Peg Perego nem csak teszteli hitelesítő hatóságok által hanem házon 

kívül is teszteli speciálisan tervezett berendezésekkel, hogy ellenőrizze a szívósságukat, erejüket és 

tartósságukat az alkatrészeknek, mint például a kerekek, elektromos rendszer és a műanyag 

alkatrészek. Vizsgálják ezeket annak érdekében, hogy hosszú évek mulva is minden formában  

biztonságos maradjon.  

ÚGY TERVEZTÉK HOGY TARTSA TISZTELETBE A KÖRNYEZETET 

Minden Peg Perego termék részben összeszerelt, , minimalizálják a csomag térfogatát hogy 

megkönnyítése a szállítást az ön otthonába. Az összeszerelés néhány percet vesz igénybe a mellékelt 

használati utasítás alapján. Peg Perego termékek nem szennyezik a környezetet. Peg Perego 

elektromos járművek környezetbarátok és az utazás során a zöld parkokba órák múlva sem szennyezik 

a levegőt.  

MÉRETRE KÉSZÜLT TERMÉKEK 

Fogyatékos gyermekek, akiknek a lábuk mozgása nem lehetséges, kínálunk manuális utasításra 

elektromos fékkel készített járművet. 


