
El niño que llevas dentro
Zipfy es un trineo patinador de nieve ligero y compacto, que hace muy estimulante deslizarse en una cuesta abajo. Diseñado para 
todas las edades, lo que hace del deporte la diversión de toda la familia. En Canadá se organizan competiciones deportivas, dado el 
alto nivel de competitividad y diversión que proporciona. Diseñado en Canadá y fabricado en EEUU.

                   GCW4
                  Zipfy Rojo
51 x 31,5 x 39 cm. - Carga Máx: 113kg.

6
años

TOP
VENTA

GCW7
Zipfy Negro

GCW3
Zipfy Verde bicolor

68

GCW6
Zipfy Azul bicolor

GCW11
Exp. (6 uni.)
60 x 60 x 120 cm.

GCW8
Correa (invento)

De nylon y caucho elástico con un extremo de 
velcro para coger en el tobillo o muñeca.
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