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Diono Traverze - Special Edition i färgen Black Cube/Gold 
Diono lanserade i våras Traverze - en superkompakt och snygg sulky som gör livet så mycket lättare för resande 
barnfamiljer. Nu kommer den i Special Edition i färgen Black Cube/Gold. Diono är tidigare kända för Quantum 
barnvagnar och bil- och barnvagnstillbehör.  
Traverze har ett steglöst ryggstöd med liggläge och en sufflett med inbyggt nät för bra ventilation. Den väger 
endast 5,6 kilo, är lättkörd med svängbara hjul och har stötdämpare och fjädringshjul för ökad komfort. Den 
smarta one-step-bromsen gör den enkel och säker att låsa. Fäll ihop Traverze enkelt med endast en hand i en 
rörelse. I hopfällt läge sätter du på transportväskan och drar ut teleskophandtaget så kan du rulla sulkyn som en 
bagageväska.   
Traverze vann också INNOVATION’s Award på JPMA mässan i mars i år. 
Traverze finns nu i fyra färger: Black Cube, Grey Linear, Yellow Linear och Black Cube/Gold.  
Ca pris inkl. moms: 2999 SEK och 3499 SEK för Special Edition 

Många skäl att älska Traverze 
• Från nyfödd till 15 kg 
• Svängbara framhjul 
• Fempunktsbälte med avtagbara bältesskydd 
• Steglöst ryggstöd med liggläge 
• Nättyg i suffletten för ventilation 
• Extra stor varukorg, lättåtkomlig från alla håll 
• One-step-broms 
• Stötdämpare och fjädringshjul för ökad komfort 
• Teleskophandtag för att dra den hopfällda sulkyn 
• Transportväska och regnskydd ingår 
• Hopfälld: höjd 60cm bredd 41.5cm, djup 23.5cm 
• Vikt: 5,6 kg 
        
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diono är den idealiska lösningen för familjer som är ute och rör på sig. Med kvalitetsprodukter sedan 1999, kombinerat med 
säkerhet och komfort blir familjeutflykterna till en behaglig upplevelse för alla. Diono är kända för sin höga kvalitet på 
barnvagnar och resetillbehör för barn. 
För ytterligare information, kontakta oss på tel 08-732 88 50 eller marketing@amvina.se.  
 


