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“Dla Dziecka każdy spacer to wyjątkowe wydarzenie”
“For a child, every walk is a unique event”
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Bresso PC SILVER 02

Poznaj Premium Class!
To kolekcja dla najbardziej wymagających.
Wyobraź sobie wszystkie najważniejsze funkcje wózków Tito i Bresso,
a następnie wzbogać je o połyskliwy stelaż oraz misę o wzorze karbonu.
Jest to połączenie designu z najwyższej półki oraz innowacji zapewniających
komfort dla Ciebie i Twojego dziecka.
Wybierając te wózki możesz liczyć m.in. na wysokiej jakości
tapicerkę wykonaną w systemie UV 50+, innowacyjne amortyzatory boczne Soft/Hard
oraz wygodny mechaniczny system składania budki i wypinania gondoli.
Przyjrzyj się detalom i zobacz, że warto wybrać jakość klasy Premium.

Explore Premium Class!
It’s a collection for the most demanding.
Imagine the most important functionalities of Tito and Bresso,
and then expand them with a glossy frame and a carbon-like carrycot bottom.
Is a combination of a sophisticated design and innovations, which offer
the highest comfort for you and your child.
When choosing these strollers, you can count on its supreme quality UV50+ upholstery,
innovative Soft/Hard shock absorbers and a convenient mechanical booth folding system..
Explore the details and you’ll be sure, that choosing
Premium Class is the best you can do.

Bresso
Premium Class
Wózek, który jest stworzony z najwyższą troską o każdy detal. Stelaż wykończony
na wysoki połysk (Aluminium High Gloss) oraz dno gondoli pokryte folią o strukturze
karbonu sprawiają, że prezentuje się on naprawdę ekskluzywnie. Gondola została
wykończona atrakcyjnym aluminiowym profilem, co stanowi unikalny dodatek
do wózka. Funkcjonalne rozwiązania wprowadzone w najnowszych odsłonach
wózka przypadną do gustu najbardziej wymagającym.
W serii Premium Class możesz wybierać z trzech kolekcji
STELLA, DARK oraz SILVER. W każdej z nich lśniące detale doskonale współgrają ze
stonowaną tapicerką. Którą wersję wybierzesz?

Stroller manufactured with care to every detail.
The frame has glossy finishing (Aluminum High Gloss) and the bottom of the
carrycot is covered with carbon-imitation foil, which makes it look really exclusive.
The carrycot has been finished with an attractive aluminum profile, which makes it
look unique. Functional solutions introduced in the newest versions of the stroller
will suit the expectations of the most demanding.
In Premium Class series you can choose from three collections
STELLA, DARK and SILVER. In each of them, shiny details harmonize perfectly with
smooth upholstery. Which version will you choose?

DARK | SILVER | STELLA

Bresso PC SILVER 02

BRESSO SILVER 01

BRESSO SILVER 02

Bresso PC SILVER 02

Bresso PC DARK 03

BRESSO DARK 01

BRESSO DARK 02

BRESSO DARK 03

Bresso PC DARK 01

Bresso PC STELLA 01

BRESSO STELLA 01

Bresso PC STELLA 01

Warto zwrócić uwagę /
Worth paying attention to
Nowa dwustopniowa
regulacja budki
/ New two-stage
booth adjustment

Odblaskowy logotyp
/ Reflective logotype
Dwa sposoby wypinania gondoli
/ Two ways to unhook the carycot
Nowy kształt uchwytu
/ New handle shape

Regulowana rączka
/ Adjustable handle
Przekładane siedzisko
/ Reversible seat unit

Odpinana barierka
/ Detachable armrest
Wypinanie spacerówki
/ Unfastening the stroller

Regulowane oparcie
/ Adjustable backrest
Regulowany
podnóżek
/ Adjustable
footrest
Nowe węższe koła FLEXY WHEELS
/ New FLEXY WHEELS
narrower wheels

Bresso PC SILVER 02

Tito Premium Class

Kolekcja wózków łącząca w sobie elegancki design, wysoką jakość wykonania
i mnóstwo funkcjonalnych rozwiązań. Najnowsza odsłona opiera się na dwóch
wersjach kolorystycznych Silver oraz Dark. Możesz w nich liczyć na atrakcyjne
połączenia stonowanych tapicerek z misą imitującą karbon i połyskliwym stelażem.
Najnowszy Tito Premium Class to wózek 2w1, który wykonano z troską o komfort
podczas spacerów. Możesz liczyć na liczne udogodnienia ułatwiające jego obsługę.
Nowy system regulacji budki umożliwia dostosowanie jej położenia w zależności od
aktualnych warunków pogodowych – włącznie z pozycją pół-złożoną. Sama
regulacja jest niezwykle łatwa – możesz to zrobić poprzez dociśnięcie uchwytu
do przenoszenia budki lub dokonać jej regulacji po naciśnięciu bocznych przycisków
zwalniających jej blokadę. Pokrowiec został wykończony odkrywanym panelem,
który stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed słońcem oraz podmuchami
zimnego powietrza. Przezroczyste okienko sprawia, że nawet przy rozłożonym
pokrowcu masz oko na dziecko w gondoli.

C ollection of prams that combines elegant design, high quality and many functional
features. The latest version is based on two color versions Silver and Dark. You can
count on attractive combinations of toned upholstery with a carrycot bottom
imitating carbon and a shiny frame. Which collection will you choose?

DARK | SILVER

The newest Tito Premium Class is a 2in1 stroller, which was made with care for
comfort during every walk. The new hood adjustment system allows you to adjust
its position depending on the current weather conditions – also in the semi-folded
position. Adjustment is extremely easy – you can do it by pressing the carrying
handle and setting the hood position or adjust it after pressing the side buttons
releasing its lock. The apron has been finished with an extra panel, which provides
additional protection against the sun and cold wind. The see-through window
means that even when the panel is opened, you have an eye on the child in the
carrycot.

TITO SILVER 01

TITO SILVER 02

Tito PC SILVER 01

Tito PC DARK 03

TITO DARK 01
Tito PC DARK 01

TITO DARK 02

TITO DARK 03

Nowa dwustopniowa
regulacja budki
/ New two-stage
booth adjustment

Dodatkowe okienko
/ Additional window

Warto zwrócić uwagę /
Worth paying attention to

Dwa sposoby wypinania gondoli
/ Two ways to unhook the carycot
Nowy kształt uchwytu
/ New handle shape

Regulowana rączka
/ Adjustable handle

Odpinana barierka / Detachable armrest
Miękka Osłona Klamry / Soft Buckle Cover

Przekładane siedzisko
/ Reversible seat unit

Wypinanie spacerówki
/ Unfastening the stroller

Regulowane oparcie
/ Adjustable backrest
Regulowany
podnóżek
/ Adjustable
footrest
Nowe węższe koła
FLEXY WHEELS
/ New FLEXY WHEELS
narrower wheels

Tito PC SILVER 01

Wszystko, czego potrzebujesz

Wyjmowana torba
/ Removable bag

Poszczególne moduły (gondola, spacerówka, stelaż czy koła) zapakowano w odrębne, materiałowe
pokrowce. Takie rozwiązanie chroni przed zarysowaniami i zabrudzeniami, a także ułatwia przechowywanie
wózka. W zestawie znajdziesz również szereg przydatnych akcesoriów. Moskitiera i folia przeciwdeszczowa
pozwolą cieszyć się spacerem w każdych warunkach. Z kolei umieszczany na stelażu uchwyt na butelkę
zapewni wygodny dostęp do ulubionego napoju. Dwie torby (pielęgnacyjna i wyjmowana z koszyka)
ułatwią przenoszenie potrzebnych akcesoriów.

All, that you need
Individual modules (carrycot, seat-unit, frame, wheels) are packed in separate textile covers. This solution
protects from scratches and dirt and it makes transportation or storage much easier. Set contains many
useful accessories. Mosquito-net and raincover allow you to stroll with your child in any weather. Thanks to
the thermal-mug/bottle holder attached to a frame you have a drink close at hand. Two bags (changing and
shopping) are convenient for carrying the essentials.

Pokrowiec przeciwdeszczowy + moskitiera
/ Rain cover + mosquito net

Pokrowce na elementy wózka
/ Covers for trolley components
Uchwyt na kubek
/ Cup holder

Dodatkowe akcesoria

Parasolka
/ Umbrella

Organizer
/ Organizer

Mufka
/ Muff

W przypadku wózków z kolekcji Premium Class możesz
wybierać z szerokiej oferty akcesoriów dodatkowych.
Fotelik samochodowy Bobostello Mars zapewni
Twojemu dziecku bezpieczeństwo podczas
podróżowania, parasolka ochroni przed nadmiernym
słońcem, a mufka odizoluje Twoje dłonie od zimnego
powietrza w trakcie jesiennych lub zimowych spacerów.
Każdy z tych elementów jest dopasowany do
danego modelu wózka.

Additional equipment
In Premium Class collection you can choose from the
wide range of additional equipment. Bobostello Mars car
seat ensures safety for your child while travelling, umbrella
provides sun protection and hand muff protects your hands
from cold wind during autumn and winter walks. Each
of these elements is matched to a particular stroller model.

13,8 kg

TITO

Fotelik
/ Seat

BRESSO

Kubek termiczny
/ Thermal mug

14,2 kg

9,2 kg

3,5 kg

4,6 kg
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Zdjęcia prezentowane w katalogu mają charakter poglądowy. Produkt finalny może nieznacznie odbiegać od prezentowanego
na zdjęciu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów produktu. Dopuszczalne sa odchylenia wagowe na poziomie
(+/-) 200g. Wszystkie wózki Bebetto wykonano w zgodzie z normą EN 1888-1:2018 . Data wydania katalogu: styczeń 2020 r.
Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product.
All Bebetto strollers are manufactured in accordance with standard EN 1888-1:2018. Publication date: January 2020.

bebetto@bebetto.pl
premium.bebetto.eu
bebetto.eu

