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* Możliwość dokupienia torby do koszyka. 
Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze 

dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).SHINE 01

*

Wyróżnij się z codziennej szarości.  
Połyskliwa eko-skóra prezentuje  
się cudownie w każdym świetle.
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LJ195LJ195LJ195

Waga: 
12,5 kg

Poznaj Nitello,
poczuj lekkość,  
wybierz komfort.

Amortyzowany, kompaktowy 
stelaż i zupełnie nowa baza 
w wersji spacerowej. 

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze 
dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
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SHINE 02

SHINE  01

Połączenie lśniących tapicerek 
z połyskującymi elementami 
z eko-skóry.

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze 
dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).

SHINE  02
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CH04

Tito i Tito S-Line cechują się stonowanymi  
kolorami. Konstrukcja z bocznym amortyzatorem 
zapewnia komfortowe spacery dla dziecka. 
Pikowana eko-skóra w wersji S-LINE doskonale  
harmonizuje ze stonowaną tapicerką.
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Dopasuj kolor fotelika i parasolki Kolor konstrukcji: biały + grafitowy

Kolor konstrukcji

biały + grafitowy

czarny + czarny
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Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
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To model przeznaczony dla stawiających  
na wyszukany styl. Złota lub miedziana
konstrukcja, haft i delikatne detale 
doskonale współgrają z czarną tapicerką. 

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

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

Si 02

Si 01

złoty + czarny

Si 02

miedziany + czarny



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

Elegancki nadruk  
z folii odblaskowej

Metalowe logo  
przyciągające wzrok
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Przekładane 
siedzisko 
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Fotelik Bobostello Mars dostępny jest w dwóch kolorach dopasowanych 
do koszyka wózka (czarny - UL202 lub grafitowy - UL230).
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PRO 01 - PRO 04   |   brązowa rączka / brązowy podnóżek / brązowy haft       
PRO 05 - PRO 07   |   czarna rączka / czarny podnóżek / czarny haft 

PRO 07

Dla modeli Luca PRO i Luca VERO fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze 
dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202). Kolor konstrukcji: czarny + czarny.

VERO 01

VERO 02

VERO 03

Luca VERO

W wózku znajdziesz elementy wykonane 
z charakterystycznej eko-skóry. Warto zwrócić 

szczególną uwagę na designerską rączkę,  
która nie tylko prezentuje się atrakcyjnie, 

ale także jest bardzo przyjemna w dotyku.
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PR
O

Połączenie elegancji i funkcjonalności. 
Dzięki obszyciu całej gondoli eko-skórą, 

wygląda niepowtarzalnie.

PRO 02PRO 01 PRO 03 PRO 04

PRO 06PRO 05 PRO 07

Unikalny haft  VERO 04

VERO 04



Pojemna torba pielęgnacyjna  
o atrakcyjnym designie

Luca
Jednobarwna tapicerka 

o stonowanej kolorystyce  
i idealnie wkomponowane  

elementy z eko-skóry  
zapewniają gustowny  

wygląd wózka.
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Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w dwóch kolorach dopasowanych 
do koszyka wózka (czarny - UL202 lub grafitowy - UL230).

czarny + czarny

szary + grafitowy
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grafitowy + grafitowy

biały + czarny

Kolor konstrukcji

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

Dopasuj kolor fotelika i parasolki

W33LJ195 W08

W47W39 W45

W50W48 W49

W51 W52

W52
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Kolor konstrukcji

* Gold 01 dostępny wyłącznie na złotym matowym stelażu. 

Gold 01*

Lekka spacerówka, którą  
złożysz do kompaktowych  
rozmiarów. Dodatkowa boczna  
amortyzacja zapewni dziecku  
komfortowy spacer.
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Połączenie nowoczesnego designu, 
lekkiej konstrukcji oraz rozbudowanej 
funkcjonalności. 
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grafitowy + grafitowy biały + grafitowy
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* Dostępne wyłącznie na stelażu 
grafitowy + grafitowy z grafitową rączką
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Dopasuj kolor fotelika i parasolki
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Wokół 
miejskiego stylu
Vulcano to doskonały wybór na codzienne spacery.  
Wózek dla osób oczekujących prostych i sprawdzonych 
rozwiązań.

VULCANO
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VULCANO V

VULCANO S-Line

VULCANO S-Line

V03 V06 V07 V08V02
V

SL08 SL09 SL10 SL11 SL12SL02 SL13
S-LINE

Dopasuj kolor fotelika i parasolki



SHINE 01

SHINE 03

SHINE 05

SHINE 07

SHINE 02

SHINE 04

SHINE 06

SHINE 08

Nowa baza spacerówki, 
przekładane siedzisko i lśniące 

kolory przykuwające wzrok

Spacerówkę Nico możesz rozszerzyć 
o gondolę i torbę pielęgnacyjną w kolorze  

wózka, a także fotelik i parasolkę  
w kolorze koszyka wózka.

SHINE 01

Kolor konstrukcji: czarny + czarny
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(opcjonalnie)

SHINE UL202

Przekładane 
siedzisko 



Eleganckie tapicerki, stelaże w szykownych kolorach i atrakcyjne 
detale sprawiają, że jest to spacerówka o wyjątkowym designie.

ESTILO 04

Gondola oraz torba są dostępne w kolorze dopasowanym do tapicerki wózka.
Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202). 

Przekładane 
siedzisko 

ESTILO 04

Stylowy nadruk
Połyskliwy nadruk o ciekawym wzorze  
w wózku Nico ESTILO doskonale  
prezentuje się na tle czarnej 
lub granatowej tapicerki. 

ESTILO 01

miedziany + czarny

ESTILO 02

srebrny + czarny

ESTILO 03

złoty + czarny

ESTILO 04

miedziany + czarny

Gondola UL208
dla 04

Nico ESTILO

Gondola UL202
dla 01, 02, 03

(opcjonalnie)
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Dopasuj kolor gondoli fotelika i parasolki

Bebetto42

Bebetto42 Sport

02 03 0401
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42Gondola
(opcjonalnie dla 

Bebetto42 Sport)
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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 w dopaso-
wanym kolorze).

Kolor konstrukcji

02 



TYLNY AMORTYZATOR
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.

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

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

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. 

INNOWACJE

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 przyciski  
po obu stronach konstrukcji i delikatnie docisnąć górną część ramy.

ADAPTER MULTICOMFORT
Adaptery marki Bobostello pozwalają na wpięcie na stelażu wózka 
niemal każdego fotelika samochodowego. Zastosowane w nich 
systemy redukcji luzów oraz regulacji kąta nachylenia umożliwiają  
przewożenie dziecka w odpowiedniej pozycji.

ANTI FINGER TRAP

Obudowany system blokady konstrukcji chroni przed przytrza- 
śnięciem palca podczas składania lub rozkładania wózka.

AUTOBLOCKER 

System stanowi zabezpieczenie chroniące konstrukcję przed 
samodzielnym rozłożeniem się. Mechanizm blokuje się automa- 
tycznie i nie trzeba pamiętać o dodatkowych zabezpieczeniach.

SHOCK ABSORPTION SYSTEM

System SAS odpowiada za absorpcję wstrząsów. 
Jego efekty widzi się m.in. podczas jazdy po kostce 

brukowej lub przy uderzeniu kołem o krawężnik. 

FLEXY WHEELS

Dzięki Flexy Wheels nie musisz przejmować się kwestią 
ciśnienia w oponach. Ich waga i sprężystość nie odbiega 
od kół pompowanych, są przy tym odporne na przebicia.
(występuje w modelach: Torino, Nitello, Tito SHINE, Nico 

SHINE, Rainbow oraz Bebetto42)

DIRECTION MEMORY SYSTEM

System DMS zapamiętuje położenie kół sprzed ich 
oderwania od ziemi, chroniąc przed ich samodzielnym 

obracaniem się i wpadaniem w wibracje przy  
ponownym zetknięciu z podłożem. 



Chowane osie
System Hidden Axle umożliwia  

chowanie osi wewnątrz konstrukcji, 
co chroni przed ich zgubieniem 

lub zarysowaniem innych elementów.

Amortyzatory 
Regulowane, dwustopniowe 

amortyzatory boczne pozwolą 
na dopasowanie zawieszenia 

do każdej nawierzchni 
(modele: Tito, Bresso, 

Nitello, Rainbow) 

Wentylacja
Siatka wentylacyjna w budce 

wózka pozwala na szybkie 
odprowadzenie nadmiaru 

ciepła z wnętrza wózka.

PEHD
Misa z tworzywa PEHD
jest lekka i wytrzymała.

Aluminium
Aluminiowe stelaże cechują się niską 
wagą i solidnym wykonaniem.

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

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 ułoże-
nie dziecka w najbardziej 

optymalnej pozycji.

Podnóżek 
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.

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

INNOWACJE

Flexy wheels
Koła niepompowane obecnie  

stosowane są w wybranych wózkach 
 (modele Torino, Nitello, Tito SHINE, 

Nico SHINE, Rainbow oraz Bebetto42)



TORBA PIELĘGNACYJNA

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.

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

Doskonale sprawdza się w trudnych  
warunkach pogodowych.

MOSKITIERA

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

TORBA UNIWERSALNA

Jest nie tylko pojemna, ale również atrak-
cyjnie się prezentuje. Doskonale pasuje  
do wózka i pozwala na wygodny dostęp  
do przenoszonych akcesoriów. Kolory: 
SHINE, UL202, UL208, LJ195

GONDOLA

Pojemna gondola pozwoli na rozsze-
rzenie funkcji spacerówki i uzyskanie 
wózka 2w1. Kolory: 
SHINE, UL202, UL208, LJ195

PARASOLKA

Umieszczona na stelażu wózka
doskonale chroni przed słońcem.

FOTELIK SAMOCHODOWY

Komfortowy i lekki fotelik zapewnia  
dziecku wysokie bezpieczeństwo.

POKROWCE NA KOŁA

Zapobiegają wnoszeniu błota do domu 
czy bagażnika.

TORBA DO KOSZYKA

Wyjmowana torba do koszyka wózka 
pozwoli na szybkie opróżnienie jego 
zawartości przed składaniem.

WYPOSAŻENIE  
STANDARDOWE  

WYPOSAŻENIE  
DODATKOWE



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

Tito A:125 / B:58 A:13,8-14,2 / B:100 A:14,2-14,6 / B:90 A:9,2 / B:72 / C:113

Nitello A:117/ B:60 A:12,5 / B:104 A:13,1 / B:106,5 A:8,2 / B:76 / C:113

Torino A:124 / B:59 A:13,7 / B:107 A:14,6 / B:106,5 A:9,1 / B:76 / C:113

Luca A:123 / B:60,5 A:13,5-14,1 / B:106 A:13,7-14 / B:100 A:8,6 / B:71 / C:114

Holland A:124 / B:61 A:13,4 / B:102 A:14,1 / B:93 A:9,1 / B:70 / C:113

Vulcano A:125 / B:60 A:13 / B:99 A:13,9 / B:97 A:8,8 / B:70 / C:113

B42 / B42 Sport A:112 / B:61 A:17,3 / B:136 A:20 / B:124 A:10,8 / B:73 / C:115

Nico -
A:13,8* / B:104* 

(* dot. opcjonalnej gondoli) 
A:13,5-13,9 / B:99 A:8,7 / B:70 / C:113

Rainbow - - A:11,1 / B:103 B:67 / C:110

DANE TECHNICZNE

Wymiary podano w cm. Dopuszczalne są odchylenia wagowe na poziomie (+/-) 200 g. Dane techniczne podawane na podstawie modeli: Bresso 02 na 
stelażu grafitowym; Tito SHINE 01; Tito 03 na stelażu czarnym; Luca 01 na stelażu czarnym, PRO 01, VERO 01; Torino Si 01; Torino 01 na stelażu czarnym; 
Holland W45 na stelażu białym; Vulcano SL07 na stelażu białym; Nitello LJ195; Nitello SHINE 01; Nico ESTILO 01; Bebetto42 03 na stelażu białym, Rainbow 
04 na stelażu czarnym.  

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

A:3,5 / B:81 / C:43 A:36 / B:32 A:4,6-5 / B:79 / C:18 A:5-5,4 / B:50 / C:27 / D:20

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

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

A:3,5 / B:80,5 / C:36 A:34 / B:32 A:4,9-5,5 / B:78 / C:19,5 A:5,1-5,4 / B:50 / C:27 / D:20

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

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

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

A:3,5 / B:87 / C:33
A:36* / B:32 

(* dot. opcjonalnej gondoli)
A:5,1* / B:77* / C:21* 

(* dot. opcjonalnej gondoli)
A:4,8-5,2 / B:50 / C:27 / D:20

B:81 / C:36 B:32 - B:41 / C:28 / D:25



Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Produkt finalny może 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: maj 2019

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

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


