Dla dziecka każdy spacer to wyjątkowe wydarzenie.
W związku z tym nie chcesz myśleć o obsłudze wózka, a po prostu
cieszyć się chwilami spędzonymi z maleństwem i umożliwić
mu poznawanie świata. W Bebetto doskonale o tym wiemy i robimy
wszystko, co w naszej mocy, aby każdy wspólny spacer był przyjemnością.

TROSKA

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Bresso
Połączenie nowoczesnego designu, lekkiej
konstrukcji oraz rozbudowanej funkcjonalności.
Wózek ten cieszy się bardzo dużym uznaniem
i jest chętnie wybierany przez mamy.

grafitowy + grafitowy

biały + grafitowy

Kolor
konstrukcji

Zwycięzca plebiscytu Złoty Brzuszek
w kategorii Design
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Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Tito
Amortyzowana konstrukcja, wygodny system
składania oraz niezwykle eleganckie wykończenie.
Jest to jeden z najlepszych wyborów dla osób
poszukujących wózka z praktycznymi funkcjami.

Zwycięzca Grand Prix For Kids Praga
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Tito

biały + grafitowy

biały + grafitowy

czarny + czarny

Kolor
konstrukcji

Tito S-line

Luca
12

Bogactwo oferty to klucz do znalezienia wózka,

który w pełni sprosta Twoim oczekiwaniom. Poszczególne modele różnią
się między sobą designem oraz funkcjonalnością. Szukasz wózka
z jednobarwną tapicerką i obszytą gondolą? Wybierz Lucę. Stawiasz na
lekkość i komfortowe zawieszenie? Na pewno docenisz Murano czy Tito.
Zależy Ci na zgrabnej spacerówce? Nico to doskonała propozycja dla Ciebie.
A Ty które Bebetto wybierzesz?

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Murano
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, niska waga
oraz bogactwo kolorów. Doskonała propozycja dla
osób szukających praktycznego i świetnie
wyglądającego wózka.

biały + czarny

grafitowy + biały

grafitowy + grafitowy

Kolor
konstrukcji

C01

C02

C03

C04

C05

C06

14M

15M

16M

17M

18M

19M

Murano Colours

Murano

Luca
Jednobarwna tapicerka o stonowanej kolorystyce
i idealnie wkomponowane elementy z brązowej
eko-skóry zapewniają niezwykle gustowny wygląd
wózka.
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szary + czarny

czarny + czarny

Kolor
konstrukcji

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w dwóch kolorach dopasowanych
do koszyka wózka (czarny lub grafitowy).

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Torino
Wygodna obsługa, funkcjonalne
rozwiązania i elegancki wygląd.
Z tym wózkiem zapewnisz sobie
czystą przyjemność podczas spacerów.

biała + biała

Kolor
konstrukcji

SL04

SL07

SL37

SL39

SL42

SL43

SL44

SL45

Rozbudowana funkcjonalność wózków
głębokich Bebetto sprawia, że możesz
cieszyć się spacerami z dzieckiem
w każdych warunkach.

Wentylacja
Siatka wentylacyjna w budce wózka
pozwala na szybkie odprowadzenie
nadmiaru ciepła z wnętrza wózka.

UV50+
Tapicerka szyta w systemie UV50+
zapewnia ochronę przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym.

Dno gondoli z tworzywa sztucznego
Misa z tworzywa sztucznego jest
lekka i wytrzymała, a przy tym
łatwo utrzymać ją w czystości.

Tito
CH17

Amortyzatory boczne Soft/Hard
Regulowane, dwustopniowe
amortyzatory boczne pozwolą
na dopasowanie zawieszenia
do każdej nawierzchni.

Konstrukcja z aluminium
Aluminiowe stelaże w wózkach Bebetto
łączą w sobie wytrzymałość oraz lekkość.

Chowane osie
System Hidden Axle umożliwia
chowanie osi wewnątrz konstrukcji,
co chroni przed ich zgubieniem
lub zarysowaniem innych elementów.

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Holland
Unikatowy wygląd, praktyczne składanie
i rozbudowana funkcjonalność doceniana
przez każdego rodzica. Na tym modelu
można polegać!

LJ195

W08
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W39
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biały + czarny

grafitowy + grafitowy

Kolor
konstrukcji

W45

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Vulcano
Solidne wykończenie i prosta konstrukcja,
czyli doskonały wybór na codzienne spacery.
Wózek dla osób oczekujących praktycznych
i sprawdzonych rozwiązań.

biały + czarny

Kolor
konstrukcji

grafitowy + czarny

biały + czarny
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Vulcano

SL01

Vulcano S-line

Rozszerzana budka
Możliwość szerokiego
rozłożenia budki pozwala
uchronić dziecko przed
powiewami wiatru czy
nadmiernym słońcem.

Odpinany pas krokowy
Odpinając pas krokowy możesz
wypiąć barierkę oraz w wygodny
sposób umieścić dziecko
w wózku.

Regulowany podnóżek

Bresso
13

Podnóżek ma szeroki zakres
regulacji, co pozwala na jego
ustawienie, zapewniając jak
najwygodniejszą pozycję
dla dziecka.

Wentylacja
Siatka wentylacyjna pozwala na
odprowadzenie ciepłego powietrza
z wózka, a jednocześnie stanowi
wygodne okienko ułatwiające
kontakt z dzieckiem.

Regulowana rączka
Zmiana kąta nachylenia rączki
pozwala na wygodne prowadzenie
wózka bez względu na wzrost rodzica.

Regulowane oparcie
Szeroki zakres regulacji oparcia
pozwala na ułożenie dziecka
w najbardziej optymalnej pozycji
– od siedzącej po leżącą.

Dopasuj kolor fotelika, gondoli i parasolki

Bebetto42

grafitowy + czarny

biały + czarny

Kolor
konstrukcji

czarny + czarny

Gondola
(opcjonalnie)

Stabilność, zwrotność, funkcjonalne rozwiązania
i szerokie możliwości konfiguracji (dla bliźniaków
lub dzieci w różnym wieku). Standardowa wersja
składa się z 2 gondoli i 2 spacerówek, a wersja
Sport z 2 spacerówek, z możliwością dokupienia
gondoli.
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Bebetto42

Bebetto42 Sport

Gondola z torbą pięlęgnacyjną
(opcjonalnie)

Dopasuj kolor fotelika, gondoli i parasolki

Nico
Lekka spacerówka na każdą porę roku,
dostępna w bogatej ofercie wersji
kolorystycznych. Świetna propozycja dla
zwolenników funkcjonalnych rozwiązań.

LJ195

(opcjonalnie)

biały + czarny

Kolor
konstrukcji
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LJ195

grafitowy + czarny

B28

Bresso
13

Zawsze wybierasz to,
co najlepsze?
Doskonale! Decydując się na wózki Bebetto zyskujesz pewność,
że wybierasz najbardziej innowacyjne rozwiązania, które uchronią
Cię przed wieloma trudnościami. Przyjrzyj się bliżej, jakie technologie
wprowadzamy w zakresie amortyzacji, funkcjonalności
czy bezpieczeństwa. To właśnie troska o każdy szczegół sprawia,
że spacerując z dzieckiem całą uwagę poświęcasz jemu,
a nie obsłudze wózka.

ZAWIESZENIE
Od zawieszenia w wózku zależy bardzo wiele. To właśnie ten
obszar odpowiada za komfort dziecka podczas spaceru.
Dzięki rozwiązaniom stosowanym w Bebetto, sprawiasz,

SAS (Shock Absorption System)

Amortyzator Soft / Hard

System odpowiada za absorpcję wstrząsów. Jego efekty
widzi się m.in. podczas jazdy po kostce brukowej lub przy
uderzeniu kołem o krawężnik. Każdy element obrotowy został
wyposażony w odrębny amortyzator – co pozwala na ich
funkcjonowanie niezależnie od siebie.

Boczne amortyzatory Soft/Hard to rozwiązanie
pozwalające na zapewnienie dodatkowej
absorpcji wstrząsów. Można je ustawić w miękkim
lub twardym trybie – innym na kostkę brukową,
a innym na równą nawierzchnię. Dzięki temu
rozwiązaniu staramy się zapewnić dziecku spokojny
sen podczas podróżowania w wózku.

że spacerowanie po nierównej nawierzchni nie zakłóci snu
Twojego dziecka.

DMS (Direction Memory System)
System zapamiętujący położenie koła po jego oderwaniu
od podłoża. Dzięki niemu podczas pokonywania nierówności
– przy oderwaniu jednego z kół od ziemi – nie kręci się ono wokół
własnej osi, a pozostaje w unieruchomionej pozycji. W związku
z tym po kolejnym zetknięciu z podłożem nie zablokuje się.

Tylny amortyzator

HARD

Tylne amortyzatory są regulowane, w związku z czym można
ustawić je w dwóch trybach: miękkim lub twardym
– w zależności od rodzaju nawierzchni. Sam mechanizm
polega na zmianie położenia regulatora sprężyny.

Twarda amortyzacja świetnie
sprawdza się podczas podróżowania
po równej nawierzchni.

SOFT
Ustawienie amortyzatora w miękkiej
pozycji sprawia, że wózek jest bardziej
sprężysty, sprawiając, że po najechaniu
na przeszkodę minimalizowane są drgania
przenoszone na konstrukcję.

SKŁADANIE

AUTO
BLOCKER

Możliwość złożenia wózka do komfortowych rozmiarów
sprawia, że jest on bardzo wygodny w użytkowaniu.

Autoblocker
System Autoblocker stanowi zabezpieczenie chroniące
konstrukcję przed samodzielnym rozłożeniem się. Mechanizm
blokuje się automatycznie i nie trzeba pamiętać o dodatkowych
zabezpieczeniach.

Nie ma problemu z jego przewiezieniem w bagażniku
samochodu, czy też wniesieniem go do mieszkania.

Easy to fold system
Wygodny przycisk umieszczony na górnej części stelaża sprawia,
że składanie wózka jest niezwykle proste. Aby złożyć wózek
wystarczy ułożyć koła błotnikami do przodu, nacisnąć przycisk
i delikatnie docisnąć górną część ramy.

System wpięć
Zastosowany w wózkach Bebetto system wpięć
pozwala na zainstalowanie gondoli, spacerówki
czy – po użyciu adapterów – fotelika
wielu popularnych marek.

Wyjmowana torba
Anti finger-trap
Obudowany system blokady
konstrukcji chroni przed
przytrzaśnięciem palca podczas
składania lub rozkładania wózka.

W wybranych modelach wózków Bebetto na dole koszyka
znajduje się wyjmowana torba. Dzięki temu rozwiązaniu można
w szybki sposób opróżnić zawartość koszyka, co czyni składanie
konstrukcji o wiele łatwiejszym.

UDOGODNIENIA

System Stop&go

System UV50+

Profilowany pedał centralnego hamulca.
Uruchomienie lub zwolnienie blokady
odbywa się poprzez delikatne naciśnięcie
jego odpowiedniego końca.

Tapicerka szyta w systemie UV50+
zapewnia ochronę przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym.

Regulacja oparcia

Chowane osie

Zewnętrzna regulacja oparcia w gondoli
sprawia, że można w wygodny sposób
ułożyć dziecko w pozycji półleżącej.
Do podwyższenia oparcia wystarczy
przekręcić wysuwane pokrętło.

Możliwość chowania osi wewnątrz
konstrukcji zabezpiecza przed
zarysowaniem innych elementów przez
ostre krawędzie. Rozwiązanie to chroni
również przed zgubieniem osi podczas
transportu.

Wentylacja gondoli

Magnetyczne napy

Kratki na dole gondoli sprawiają, że
można zapewnić dziecku dodatkowy
dostęp powietrza do wnętrza wózka.
Otwory można regulować w zależności
od warunków pogodowych.

W większości modeli Bebetto
w pokrowcach stosujemy napy
magnetyczne, które ułatwiają odpinanie
i przypinanie pokrowca. Takie
rozwiązanie stosowane jest zarówno
w wersji głębokiej, jak i spacerowej.

Wózki Bebetto wyróżniają się mnóstwem praktycznych funkcji.
Każdy z tych detali sprawia, że korzystanie z wózka jest
wyjątkowo wygodne, chroniąc Cię przed różnego rodzaju
niedogodnościami. Co więcej – warto zwrócić uwagę,
że poniższe funkcje są bardzo intuicyjne w obsłudze.

Składanie gondoli

Stabilizacja gondoli

Gondola w wózku ma możliwość złożenia,
dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca
podczas przechowywania. Takie
rozwiązanie sprawdzi się zawsze wtedy,
gdy liczy się każdy centymetr przestrzeni
bagażowej.

Gondola ma zaokrąglony spód, który
umożliwia jej delikatne bujanie, co jest
bardzo przydatne podczas uspokajania
i usypiania dziecka. Po wyciągnięciu
czterech nóżek można ją w pełni
ustabilizować.

ADAPTERY
Adaptery marki Bobostello pozwalają na wpięcie na stelażu wózka
niemal każdego fotelika samochodowego. Zastosowany w nich
system redukcji luzów oraz regulacji kąta nachylenia jest zupełnie
innowacjnym rozwiązaniem, które umożliwia przewożenie dziecka
w odpowiedniej pozycji (leżącej dla niemowlaka do ok. 6 mies. życia
i siedzącej dla dzieci, które potrafią siadać samodzielnie).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Produkty Bebetto są wyposażone w pakiet niezwykle praktycznych akcesoriów.

Oprócz wyposażenia standardowego oferujemy także liczne akcesoria dodatkowe

Zdecydowanie rozszerzają one funkcjonalność wózka oraz czynią każdy spacer

Bobostello. Wszystkie elementy są idealnie dopasowane do wózków Bebetto.

o wiele łatwiejszym. Pojemna torba wykończona w kolorze wózka czy wygodny
uchwyt na kubek to tylko przykłady rozwiązań ułatwiających codzienne korzystanie.

Torba pielęgnacyjna

Moskitiera

Pokrowce na koła

Parasolka

Jej duża pojemność pozwala na
umieszczenie potrzebnych rzeczy
w zasięgu ręki.

Chroni dziecko przed ukąszeniami
komarów i innych insektów.

Zapobiegają wnoszeniu błota
do domu czy bagażnika.

Umieszczona na stelażu wózka
doskonale chroni przed słońcem.

Uchwyt na kubek

Folia przeciwdeszczowa

Lampki

Fotelik samochodowy

Dzięki niemu można mieć przy sobie
napój dla Ciebie lub Twojego dziecka.

Doskonale sprawdza się w trudnych
warunkach pogodowych.

Przymocowane do wózka
zwiększają widoczność po zmroku.

Komfortowy i lekki fotelik zapewnia
dziecku wysokie bezpieczeństwo.

DANE TECHNICZNE

Bresso

A-124 / B-60,5

A-13,9 / B-106,5

A-14 / B-94,5

A-8,9 / B-71,5 /
C-113

A - 3,5 / B-83 /
C-30

A-36 / B-32

A-5 / B-78 / C-19,5

A-5,1 / B-50 / C-27
/ D-20

Tito

A-125 / B-58

A-13,8 / B-100

A-14,2 / B-90

A-9,2 / B-72 /
C-113

A-3,5 / B-81 / C-43

A-36 / B-32

A-4,6 / B-79 / C-18

A-5 / B-50 / C-27
/ D-20

Murano

A-124 / B-61

A-13,6 / B-105

A-14 / B-106

A-9 / B-70 / C-113

A-3,6 / B-88 /
C-32,5

A-36 / B-32

A-4,6 / B-79 / C-19

A-5 / B-50 / C-27
/ D-20

Luca

A-123 / B-60,5

A-13,5 / B-106

A-13,7 / B-100

A-8,6 / B-71 /
C-114

A-3,5 / B-80,5 /
C-36

A-34 / B-32

A-4,9 / B-78 /
C-19,5

A-5,1 / B-50 / C-27
/ D-20

Torino

A-124 / B-60

A-13,8 / B-100

A-14,4 / B-97

A-9,4 / B-70 /
C-113

A-3,5 / B-87 / C-33

A-36 / B-32

A-4,4 / B-79 / C-18

A-5 / B-50 / C-27
/ D-20

Holland

A-124 / B-61

A-13,4 / B-102

A-14,1 / B-93

A-9,1 / B-70 /
C-113

A-3,5 / B-79 / C-36

A-36 / B-32

A-4,3 / B-79 / C-18

A-5 / B-50 / C-27
/ D-20

Vulcano

A-125 / B-60

A-13 / B-99

A-13,9 / B-97

A-8,8 / B-70 /
C-113

A-3,5 / B-87 / C-32

A-36 / B-32

A-4,2 / B-79 / C-19

A-5,1 / B-50 / C-27
/ D-20

B42

A-112 / B-61

A-17,3 / B-136

A-20 / B-124

A-10,8 / B-73 /
C-115

A-3,5 / B-95 /
C-35,5

A-35 / B-28

A-3,1 / B-68 / C-17

A-4,4 / B-51 / C-22
/ D-20

Nico

-

-

A-13,8 / B-89

A-8,7 / B-70 /
C-113

A-3,5 / B-87 / C-33

B-32

-

A-5,1 / B-50 / C-27
/ D-20

Wymiary podano w cm. Dopuszczalne są odchylenia wagowe na poziomie (+/-) 200 g. Dane techniczne podawane na podstawie modeli: Bresso 02 na stelażu grafitowym, Tito 03 na stelażu czarnym,
Murano 14M na stelażu grafitowym, Torino SL37 na stelażu białym, Holland W45 na stelażu białym, Vulcano SL07 na stelażu białym, Nico 01 na stelażu białym, Bebetto42 03 na stelażu białym.

PPH ARO Karoń Sp. J.
ul. Ludowa 265
42-200 Częstochowa

tel. +48 34 375 20 20
bebetto@bebetto.pl
bebetto.eu

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Produkt finalny może nieznacznie odbiegać
od prezentowanego na zdjęciu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu.
Wszystkie wózki Bebetto wykonano w zgodzie z normą EN 1888:2012.
Data wydania katalogu: lipiec 2018

