BO WIEMY,
CZEGO
SZUKASZ...

BRESSO 13

Nitello SHINE 04

Zawsze
wybierasz to,
co najlepsze?

Nitello SHINE 03

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.

hine

Nitello SHINE

Wybierz kolekcję Nitello SHINE i wyróżnij
się z codziennej szarości. Połyskliwa
eko-skóra prezentuje się cudownie
w każdym świetle.

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym
do koszyka wózka (czarny).

SHINE 01

SHINE 02

SHINE 03

SHINE 04

SHINE 05

SHINE 06

SHINE 07

Nitello SHINE.
Olśnienie i blask.

Poznaj Nitello,
poczuj lekkość,
wybierz komfort.
Amortyzowany, kompaktowy
stelaż i zupełnie nowa baza
w wersji spacerowej. Znajdziesz
swój ulubiony wzór?
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Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym
do koszyka wózka (czarny).
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NITELLO 02

Tito SHINE
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Kolekcja Tito SHINE to
połączenie lśniących tapicerek
z połyskującymi elementami
z eko-skóry. Propozycja dla
osób lubiących podkreślać
swój styl.
SHINE 02
Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym
do koszyka wózka (czarny).

Rozwiązania
z najwyższej półki

czarny + czarny

Kolor
konstrukcji

biały + grafitowy

Standardowa kolekcja wózka Tito cechuje
się stonowanymi kolorami. Konstrukcja
z bocznym amortyzatorem zapewnia
komfortowe spacery dla dziecka. Wybierz
ten model, jeżeli szukasz wózka na każde
warunki.

Dopasuj kolor fotelika i parasolki
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Zwycięzca Grand Prix For Kids Praga
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CH01

CH02

CH03

CH04

CH16

CH17

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

CH04

Kolor konstrukcji: biały + grafitowy

CH04

Pikowana eko-skóra
doskonale harmonizuje
ze stonowaną tapicerką

TITO S-LINE

Jeżeli potrzebujesz
czegoś więcej...

Torino Si

To model przeznaczony dla stawiających
na wyszukany styl. Złota konstrukcja, haft
i delikatne detale doskonale współgrają
z czarną tapicerką.

Elegancki plecak zamiast torby
pielęgnacyjnej pozwoli mieć
przy sobie wszystkie akcesoria
niezbędne podczas spacerów.

Si 01

Spacerówka Torino została oparta
na nowej bazie. Innowacyjny system
wpinania, dwustronny materac
(pokryty z jednej strony bawełną)
oraz wygodny system wypinania
barierki czyni z tego modelu wyjątkowo wygodne rozwiązanie.

Si 01

Fotelik Bobostello Mars dostępny jest w kolorze czarnym.

Si 02
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Torino

Kompaktowa gondola z budką wykonaną
z eko-skóry, komfortowa i funkcjonalna
spacerówka, wykonanie z troską o najmniejszy
detal – przekonaj się, że to wózek dla Ciebie!

Kolor konstrukcji: biały + biały
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Przekładane
siedzisko

06

05

06
Elegancki nadruk
z folii odblaskowej

Metalowe logo
przyciągające wzrok.

Fotelik Bobostello Mars dostępny jest w kolorze czarnym lub grafitowym.

Kolor konstrukcji: czarny + czarny
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#LUCA

Luca VERO

*

VERO 01

*

VERO 01

VERO 02

VERO 01

Prawdziwe oblicze
szyku i elegancji
W wózkach z serii VERO znajdziesz wiele
elementów wykonanych z eko-skóry.
Warto zwrócić szczególną uwagę na
designerską rączkę, która nie tylko
prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie,
ale także jest bardzo przyjemna w dotyku,
co sprawdzi się podczas długich spacerów.

*

VERO 03

* rączka w kolorze eko-skóry

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny).
Kolor konstrukcji: czarny + czarny.

Luca

Jednobarwna tapicerka
o stonowanej kolorystyce
i idealnie wkomponowane
elementy z eko-skóry
zapewniają gustowny
wygląd wózka.

Kolor konstrukcji

czarny + czarny

szary + grafitowy
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Pojemna torba pielęgnacyjna
o atrakcyjnym designie.
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Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w dwóch kolorach dopasowanych
do koszyka wózka (czarny lub grafitowy).

Luca PRO

PRO 05

czarna rączka / czarny podnóżek

Połączenie elegancji i funkcjonalności. Dzięki
obszyciu całej gondoli lśniącą eko-skórą,
wygląda po prostu niepowtarzalnie.

PRO 01

PRO 01 - PRO 04 | brązowa rączka / brązowy podnóżek

Unikalny haft
w kolorze rączki wózka
idealnie prezentuje się
na tle eko-skóry

PRO 04

PRO 02

PRO 03

PRO 04
Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny). Kolor konstrukcji: czarny + czarny

LJ195

W08

W33

W39

W45

W47

W48

W49

W50

W51

W52

Holland

DESIGN I KOMFORT

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Atrakcyjny, unikatowy wygląd,
praktyczne składanie i rozbudowana
funkcjonalność doceniana przez
każdego rodzica. Na tym modelu
zdecydowanie można polegać!

Kolor konstrukcji

grafitowy + grafitowy

HOLLAND W51

biały + czarny

#relaks

02

08

*

13

20

12

*

21
* Wyłącznie z grafitową rączką

Bresso 20

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

Kolor konstrukcji

Bresso
Bresso 13

grafitowy + grafitowy

biały + grafitowy

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

01

VULCANO
Wokół
miejskiego stylu
VULCANO V

V03

V06

V07

V08

VULCANO S-Line
biały + czarny

V02

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

V

biały + czarny

Vulcano to doskonały wybór na codzienne
spacery. Wózek dla osób oczekujących
prostych i sprawdzonych rozwiązań.

SL10

grafitowy + czarny

VULCANO S-Line

S-LINE

SL02

SL08

SL09

SL10

SL11

SL12

SL13

SHINE 02

SHINE 03

SHINE 04

SHINE 05

SHINE 06

Kolor konstrukcji: czarny + czarny

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny)

SHINE 01

SHINE 01

SHINE 07

SHINE 08

Nowa baza spacerówki,
lekka konstrukcja i lśniące
kolory przykuwające wzrok

Nico
SHINE

Szara tapicerka połączona z połyskliwą
eko-skórą. Wybierz swój ulubiony kolor!

Spacerówka Nico
w Twoim rytmie

Gondola z torbą pięlęgnacyjną
(opcjonalnie)

Dostępna w bogatej ofercie wersji
kolorystycznych. Wspaniała propozcja
dla zwolenników funkcjonalnych rozwiązań.

B28

biały + czarny

LJ195

grafitowy + czarny

NICO 08
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LJ195

Dopasuj kolor fotelika

Kolor konstrukcji

Nico ESTILO

Przekładane
siedzisko

ESTILO 01

Fotelik Bobostello Mars, gondola oraz torba są dostępne w kolorze czarnym.

ESTILO 01

Kolekcja ESTILO to propozycja dla osób lubiących oryginalne
rozwiązania. Połącz czarną tapicerkę ze stelażem i detalami
w jednym z trzech szykownych kolorów.

ESTILO 01

ESTILO 02

ESTILO 03

miedziany + czarny

srebrny + czarny

złoty + czarny

Stylowy nadruk
Połyskliwy nadruk o ciekawym wzorze
w wózku Nico ESTILO doskonale
prezentuje się na tle czarnej tapicerki.
L 202
Gondola z torbą pięlęgnacyjną (opcjonalnie)

Stabilność, zwrotność,
funkcjonalność i szerokie
możliwości konfiguracji.
Standardowa wersja składa się z 2 gondoli
i 2 spacerówek, a wersja Sport ze spacerówek
(z możliwością dokupienia gondoli).

02
Dopasuj kolor fotelika i parasolki

Bebetto42

biały + czarny

Kolor konstrukcji

03

04

02

03

04

grafitowy + czarny

02

Bebetto42 Sport

01

czarny + czarny

01

Gondola
(opcjonalnie dla
Bebetto42 Sport)

#SPOKÓJ

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.
Doskonale o tym wiemy i robimy
wszystko, co w naszej mocy,

aby każdy wspólny spacer był
przyjemnością. Bebetto to komfort
i bezpieczeństwo dla Twojego dziecka.
Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, stałej pracy nad innowacyjnymi
rozwiązaniami oraz otwartością na
nowe style, przygotowujemy wózki,
które przypadną Wam do gustu.

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

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

NITELLO 03

PEHD
Misa z tworzywa PEHD
jest lekka i wytrzymała.

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

NITELLO 04

Aluminium
Aluminiowe stelaże cechują
się niską wagą i solidnym
wykonaniem.

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

bebetto.eu

Dzięki naszym rozwiązaniom
sprawiasz, że spacerowanie
po nierównej nawierzchni nie
zakłóci snu Twojego dziecka.

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

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

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

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

Oparcie
Szeroki zakres regulacji
oparcia pozwala na ułożenie dziecka w najbardziej
optymalnej pozycji.

Flexy wheels

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

Koła niepompowane obecnie stosowane są w wybranych wózkach
(modele Torino, Nitello, Tito
SHINE oraz Bebetto42)

INNOWACJE

BOCZNY

AMORTYZATOR
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.

To właśnie innowacje
w dziedzinie zawieszenia
odpowiadają za komfort
dziecka podczas spaceru.

SAS (Shock Absorption System)

TYLNY
AMORTYZATOR

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.

Tylne amortyzatory są regulowane,
w związku z czym można ustawić
je w dwóch trybach: miękkim lub
twardym – w zależności od rodzaju

DMS (Direction Memory System)

nawierzchni. Sam mechanizm polega na zmianie położenia regulatora

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.

sprężyny.

FLEXY WHEELS
SOFT
Ustawienie amortyzatora w miękkiej
pozycji sprawia, że wózek jest bardziej

Dzięki kołom Flexy Wheels (stosowanym w wybranych wózkach)
nie musisz przejmować się kwestią ciśnienia w oponach – zawsze
mają one stabilny kształt. Ich waga oraz sprężystość nie odbiega
od kół pompowanych. Flexy Wheels są przy tym odporne na przebicia, chroniąc przed koniecznością nagłej wymiany dętki.

sprężysty, sprawiając, że po najechaniu
na przeszkodę minimalizowane są

HARD

drgania przenoszone na konstrukcję.

Twarda amortyzacja świetnie
sprawdza się podczas
podróżowania po
równej nawierzchni.

ZAWIESZENIE

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

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

ANTI FINGER-TRAP
Obudowany system blokady konstrukcji
chroni przed przytrzaśnięciem palca
podczas składania lub rozkładania
wózka.

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

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.

SKŁADANIE

UDOGODNIENIA

Wózki Bebetto wyróżniają się mnóstwem
praktycznych funkcji. Każdy z tych detali
sprawia, że korzystanie z wózka jest
wyjątkowo wygodne i chroni Cię przed
niedogodnościami.
Wyjmowana torba

Składanie gondoli

HAMULEC STOP&GO

W wybranych modelach
wózków Bebetto na dole
koszyka znajduje się wyjmowana torba. Pozwala
ona szybko opróżnić
zawartość koszyka.

Gondola w wózku ma możliwość złożenia, dzięki czemu
zajmuje niewiele miejsca
podczas przechowywania
lub transportu.

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

Regulacja oparcia

Magnetyczne napy

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

W większości modeli Bebetto
w pokrowcach stosujemy napy
magnetyczne, które ułatwiają
odpinanie i przypinanie
pokrowca.

Wentylacja gondoli

Stabilizacja gondoli

Kratki na dole gondoli sprawiają, że można zapewnić
dziecku dodatkowy dostęp
powietrza do wnętrza wózka.
Otwory są regulowane.

Gondola ma zaokrąglony spód,
który umożliwia jej delikatne
bujanie, co jest bardzo przydatne podczas uspokajania
i usypiania dziecka.

System UV50+

MULTICOMFORT
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).

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

TORBA PIELĘGACYJNA
Jej duża pojemność pozwala na
umieszczenie potrzebnych rzeczy
w zasięgu ręki (oprócz Nico).

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

MOSKITIERA
Chroni dziecko przed ukąszeniami
komarów i innych insektów
(oprócz Nico i B42 Sport).

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA
Doskonale sprawdza się w trudnych
warunkach pogodowych.

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE

Produkty Bebetto są wyposażone w pakiet praktycznych
akcesoriów. Zdecydowanie rozszerzają one funkcjonalność
wózka oraz czynią każdy spacer o wiele łatwiejszym.

Oprócz wyposażenia standardowego
oferujemy także liczne akcesoria
dodatkowe Bobostello. Wszystkie
elementy są idealnie dopasowane
do wózków Bebetto.

POKROWCE NA KOŁA
Zapobiegają wnoszeniu błota
do domu czy bagażnika.

PARASOLKA
Umieszczona na stelażu wózka
doskonale chroni przed słońcem.

LAMPKI
FOTELIK SAMOCHODOWY

Przymocowane do wózka
zwiększają widoczność po zmroku.

Komfortowy i lekki fotelik zapewnia
dziecku wysokie bezpieczeństwo.

WYPOSAŻENIE

DODATKOWE

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 (SHINE-14,2) /
B-100

A-14,2 (SHINE-14,6) /
B-90

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

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

A-36 / B-32

A-4,6 (SHINE-5) / B-79 / C-18

A-5 (SHINE-5,4) / B-50 / C-27 /
D-20

Luca

A-123 / B-60,5

A-13,5 (PRO-14,1 / VERO13,5) B-106

A-13,7 (PRO-14 / VERO13,7) / B-100

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

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

A-34 / B-32

A-4,9 (PRO-5,5 / VERO - 4,9) /
B-78 / C-19,5

A-5,1 (PRO-5,4 / VERO-5,1) /
B-50 / C-27 / D-20

Torino

A-124 / B-59

A-13,7 / B-107

A-14,6 / B-106,5

A-9,1 / B-76 / C-113

A-3,5 / B-82 / C-41

A-34 / B-31

A-4,6 / B-78 / C-19,5

A-5,5 / 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 / B42 Sport

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 / ESTILO /
SHINE

-

-

A-13,8 / B-89

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

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

B-32

-

A-5,1 (SHINE-5,4) / B-50 / C-27
/ D-20

Nitello
/ SHINE

A-117/ B-60

A-12,5 / B-104

A-14,6 / B-106,5

A-8,2 / B-76 / C-113

A-3,5 / B-82 / C-41

A-34 / B-32

A-4,3 / B-78 / C-19,5

A-4,9 / 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, Luca 01, PRO 01, VERO 01 na stelażu czarnym, Torino 01 na stelażu czarnym, Holland W45 na stelażu
białym, Vulcano SL07 na stelażu białym, Nico 01 na stelażu białym, Nico ESTILO 01 na stelażu miedzianym, Bebetto42 03 na stelażu białym.

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: luty 2019
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