NOWY - HOLLAND
NEW - HOLLAND
Najnowsza odsłona wózka Holland to idealna propozycja dla Ciebie!
Konstrukcja jest jeszcze lżejsza, nowoczesne funkcjonalności zostały
stworzone z myślą o jak najwygodniejszej obsłudze, a pojemna i nowoczesna
torba oraz atrakcyjne detale dodają smaczków designowi tego modelu.
The latest version of the Holland stroller is a perfect proposition for you!
The frame is even lighter. New functionalities have been created for the most
convenient usage. The spacious modern bag – as well as many attractive
details – add flavor to the design of Holland.
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Czarny stelaż / Black frame
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Grafitowy stelaż / Graphite frame
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DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

NOWY MODEL - PASCAL
NEW MODEL - PASCAL

Waga:

/ Weight

12 kg
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PASCAL – PERFEKCJA W RUCHU
Pascal w wersji głębokiej waży zaledwie 12 kg.
Jest to możliwe m.in. dzięki lekkiej gondoli.
Mimo niewielkiej wagi oferuje ona bardzo wiele
udogodnień. Stelaż pozbawiony jest tylnej belki
konstrukcyjnej, co ułatwia jego prowadzenie.

PASCAL – PERFECTION IN MOTION
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Pascal in the carrycot version weighs only 12 kg.
Despite its low weight, it offers many functional
features. The frame does not have a rear beam,
which is really convenient while strolling.
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Regulowana
wysokość gondoli
/ Adjustable
carrycots height

FLAVIO
Waga gondoli
/ Weight carrycot

2,9 kg
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Flowers / 01
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Regulowana
wysokość gondoli
/ Adjustable
carrycot’s height

Jedna z najlżejszych składanych gondoli

Gondola wózka Flavio waży zaledwie 2,9 kg, co czyni ją jedną z najlżejszych w swojej
klasie. Zastosowane tworzywo EPP jest nie tylko lekkie, mocne, wodoodporne oraz w 100%
podlega recyklingowi.

One of the lightest foldable carrycots
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

The Flavio stroller carrycot weighs only 2.9 kg, making it one of the lightest in its category.
The EPP material used in this model is lightweight, strong, waterproof and 100%
recyclable.

Kolor konstrukcji: GRAFITOWA / Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (grafitowy - UL230).
Frame color: GRAPHITE / The Bobostello Mars car seat is available in a color matched to the shopping bag (graphite - UL230).

Torino TEX
Tak prezentuje się kolekcja Torino TEX
wykonana wyłącznie z materiału
This is how the Torino TEX collection
looks like, made only of textile

PRO 01

FLAVIO PRO

TEX 01

TEX 04

TEX 02

TEX 05

TEX 03

TEX 06

TEX 04

Tapicerowana wersja to dla Ciebie za mało?

Wybierz wersję Flavio Pro, w której gondola i spacerówka są obszyte z eko-skóry!

Standard upholstery is not enough for you?
Choose Flavio Pro, where carrycot and seat unit are made of eco-leather!

PRO 01

PRO 02

PRO 03

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

PRO 04

PRO 05

Kolor konstrukcji: CZARNY / Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
Frame color: BLACK / The Bobostello Mars car seat is available in a color matched to the shopping bag (black - UL202).

PRO 06

Torino Si
To model przeznaczony dla stawiających na wyszukany styl.
Złota lub miedziana konstrukcja i delikatne detale doskonale
współgrają z czarną i granatową tapicerką.
This model is designed for those who prefer a sophisticated style.
Gold or copper frame and delicate details go perfectly
with black and navy blue upholstery.

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.
Torino seat unit stroller is based on a new base.
Innovative mounting system, double-sided mattress
(covered on one side with a soft material)
and a quickly detachable armrest makes this model
an extremely convenient choice.

Si 01
złoty + czarny
/ gold + black

Si 03
złoty + granat
/ gold + navy blue

Si 03

Si 02
miedziany + czarny
/ copper + black

Si 04
miedziany + granat
/ copper + navy blue

Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
/ The Bobostello Mars car seat is available in a color matched to the shopping bag (black - UL202).

Elegancki nadruk
z folii odblaskowej
Elegant print
made of reflective foil

01

01

04

05

07

08

09

12

13

04

05

13

08

12

13
Kolory konstrukcji: biały + biały
Frame color: white + white

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.
Compact-size carrycot with a hood made
of eco-leather, comfortable seat unit,
functional backpackand workmaship with
attention to the smallest detall - see for
yourself that this stroller is made for you
and care for each detail – this model
is a proposition for the most demanding.

Koloro konstrukcji: czarny + czarny
Frame color: black + black

Torino został wyposażony
w funkcjonalny plecak, który
można przekształcić w torbę.
Torino is equipped with a
functional backpack that can
be transformed into a bag.

Luca

LucaPRO
To funkcjonalność i elegancja,
która w poączeniu z eko-skórą daje
niepowtarzalny efekt.
Functionality and elegance combined
with eco-leather gives it a unique look.

PRO 01

Kolor konstrukcji
/ Frame color

PRO 02
czarny + czarny
black + black

PRO 03

PRO 07

szary + grafitowy
gray + graphite

19

Jednobarwna tapicerka o stonowanej kolorystyce i idealnie wkomponowane
elementy z eko-skóry zapewniają gustowny wygląd wózka.
PRO 13

PRO 16

PRO 17

PRO 15

PRO 17

Single-colored upholstery in subdued colors and perfectly integrated
eco-leather elements ensure a tasteful appearance of the stroller.
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PRO 01, PRO 02, PRO 03, PRO 13, PRO 14, PRO 15, PRO 16, PRO 17, PRO 18
| brązowa rączka / brązowy podnóżek / brązowy haft
PRO 01, PRO 02, PRO 03, PRO 13, PRO 14, PRO 15, PRO 16, PRO 17, PRO 18
| brown handle / brown footrest / brown embroidery
PRO 07 | czarna rączka / czarny podnóżek / czarny haft
PRO 07 | black handle / black footrest / black embroidery

13
PRO 18

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
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Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w dwóch kolorach dopasowanych do koszyka wózka (czarny - UL202 lub grafitowy - UL230)
The Bobostello Mars car seat is available in two colors matched to the shopping bag (black - UL202 or graphite - UL230)

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

GREY 22

GREY 23

GREY 24

GREY 25

Kolor konstrukcji
/ Frame color
Grafit + Grafit
Grafitowa rączka
/ Graphite + Graphite
Graphite handle

GREY 27

BRESSO GREY

GREY 26

GREY 27
AKTYWNY PAŁĄK

Składanie budki nie było jeszcze
tak wygodne. Teraz możesz
złożyć ją poprzez naciśnięcie
uchwytu do przenoszenia gondoli.

Nowe BRESSO GREY to połączenie New BRESSO GREY is a
nowoczesnego designu oraz combination of modern design
rozbudowanej funkcjonalności. and extensive functionality.

ACTIVE BENT ROD

Adjusting the hood has never
been more convenient. You can
fold it down by pressing
the carrycot handle.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

ODBLASK

FLOWERS 01

Nowy odblaskowy logotyp.

REFLECTIVE FOIL

New reflective design.

Waga:

/ Weight

LJ195

Nitello
Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze
dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
/ The Bobostello Mars car seat is available in a color
matched to the shopping bag (black - UL202).

Poznaj Nitello, poczuj lekkość,
wybierz komfort.

Meet Nitello, feel the lightness,
choose comfort.

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

Shock-absorbed, compact frame and a completely
new base of a seat unit.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

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

Vulcano

Around
urban
style
Vulcano is a great choice for
everyday strolling.
It’s a pram for people expecting
simple and tested solutions.

Vulcano V - Biały stelaż

01
Vulcano 01
Vulcano V - Grafitowy stelaż

Kolor konstrukcji
/ Frame color

czarny + mokka
black + mocha

biały + mokka
white + mocha

Kolor konstrukcji
/ Frame color

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

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

The Bobostello Mars car seat is available in two colors matched
to the shopping bag (black - UL202 or graphite - UL230)
biały + czarny
white + black

grafitowy + czarny
graphite + black

TiTO
24

05

Model Tito cechuje się stonowanymi kolorami. Konstrukcja z bocznym
amortyzatorem, zapewnia komfortowe spacery dla Twojego dziecka.
Tito is characterized by its subdued colours. Frame with side shock-absorbers
ensures comfortable strolling for your child.
OKIENKO W PODNOSZONYM PANELU POKROWCA
Pozwala ono “mieć oko” na dziecko wewnątrz wózka,
jednocześnie zabezpieczając je przed warunkami atmosferycznymi.
PASS-THROUGH WINDOW IN AN EXTRA PANEL IN THE COVER
Allows you to keep an eye on your child inside the carrycot,
while the elements protects from.

Kolor konstrukcji: CZARNY + CZARNY / GRAFITOWA RĄCZKA / Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
Frame color: BLACK + BLACK / GRAPHITE HANDLE / The Bobostello Mars car seat is available in a color matched to the shopping bag (black - UL202).

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Rainbow
Lekka spacerówka Rainbow, którą złożysz do
kompaktowych rozmiarów. Dodatkowa boczna
amortyzacja zapewni dziecku komfortowy spacer.
Rainbow it’s a lightweight stroller that you can fold
to a compact size. Additional lateral cushioning
will give your child a comfortable stroll.
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

02 / LJ195

Kolor konstrukcji

Gold 01*

Gold 02*

szary + czarny
gray + black

czarny + czarny
black + black

/ Frame color

05
* Gold 01 i Gold 02 dostępny wyłącznie na złotym matowym stelażu.
* Gold 01 and Gold 02 available only on a gold matt frame.

Modele od 01 do 04 posiada brązową rączkę. /
Models 01 to 04 has a brown handle.

Model Rainbow 05 posiada czarną rączkę. /
The Rainbow 05 has a black handle.

LJ195

UL202

03

UL208

04

UL230

NOWE FUNKCJE W NICO ESTILO / NEW FEATURES IN NICO ESTILO
/ AUTOMATIC HOOD

/ SOFT SEAT

/ 5-STAGE ADJUSTMENT
OF THE BACKREST

/ CROTCH BELT COVER

/ THE SEAT CAN BE
FOLDED FORWARD

/ FLEXY WHEELS

09

Przekładane siedzisko
/ Reversible seat unit

Nico ESTILO

ESTILO 01
miedziany + czarny
copper + black

ESTILO 03
złoty + czarny
gold + black

ESTILO 04
miedziany + czarny
copper + black

ESTILO 05
srebrny + szary
silver + gray

ESTILO 06
szary + czarny
gray + black

ESTILO 07
szary + czarny
gray + black

ESTILO 08
szary + czarny
gray + black

ESTILO 09
miedziany + czarny
copper + black

Stylowy nadruk
DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

ESTILO 04

Eleganckie tapicerki, stelaże w szykownych kolorach i atrakcyjne detale
sprawiają, że jest to spacerówka o wyjątkowym designie.
Elegant upholstery, frames in stylish colors and attractive details
make it a stroller with a unique design.

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

Stylish print
Glossy print with an interesting pattern
in the Nico ESTILO stroller looks
perfectly on a black,
navy or graphite upholstery.

Gondola UL202
dla 01, 03, 08
UL202 carrycot
for 01, 03

Gondola UL208
dla 04, 06
UL208 carrycot
for 04

Gondola UL230
dla 05, 07
UL230 carrycot
for 05

(opcjonalnie)
(optional)

Gondola oraz torba są dostępne w kolorze dopasowanym do tapicerki wózka.
Fotelik Bobostello Mars jest dostępny w kolorze dopasowanym do koszyka wózka (czarny - UL202).
The carrycot and the bag are available in a color matching the upholstery of the stroller.
The Bobostello Mars car seat is available in a color matched to the shopping bag (black - UL202).

ERNESS

Nico ESTILO PRO
NICO ESTILO PRO – SPACERÓWKA NA KAŻDĄ POGODĘ
Szukasz spacerówki, która zapewni Twojemu dziecku komfort niezależnie
od pogody? Wybierz Nico Estilo Pro! Śpiworek zamiast pokrowca sprawi, że
błyskawicznie otulisz dziecko, dzięki czemu przygotowanie do spaceru będzie
trwać znacznie krócej.

NICO ESTILO PRO – A STROLLER FOR EVERY WEATHER
Are you looking for a stroller that will provide your child the highest comfort
no matter what the weather is? Choose Nico Estilo Pro! A sleeping bag,
instead of a leg-cover, allows you to quickly wrap your child – thanks to that
you’re ready to go in a few seconds.
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ESTILO PRO 01

03

ESTILO PRO 01
ESTILO PRO 02

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

05

Wózek Erness oparty jest na dużych
pompowanych kołach, które świetnie
sprawdzają się na chodnikach
i promenadach, ale także do jazdy
po nieutwardzonych nawierzchniach.
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The Erness stroller is based on large
pumped wheels, which are great for
sidewalks and promenades, but also
for driving on unpaved surfaces.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Bebetto42

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 dopasowanym kolorze).

Stability, maneuverability,
functionality and extensive
configuration options.
The standard version comes with 2 carrycots
and 2 seat units, and the Sport version comes
with 2 seat units (with the option of buying a
carrycot in matching color).

LJ195

Gondole / Carrycots

(opcjonalnie dla Bebetto42 Sport) / (optional for Bebetto42 Sport)

Kolor konstrukcji

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

czarny + czarny
black + black

grafitowy + czarny
graphite + black

biały + czarny
white + black

/ Frame color

TYLNY AMORTYZATOR
/ REAR SHOCK ABSORBER
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.
The rear shock absorbers are adjustable, so you can set them in two
modes: soft or hard - depending on the type of surface. The mechanism
itself consists in changing the position of the spring regulator.

HAMULEC STOP&GO / STOP&GO BRAKE
Profilowany pedał centralnego hamulca. Uruchomienie
lub zwolnienie blokady odbywa się poprzez delikatne
naciśnięcie jego odpowiedniego końca.
Profiled central brake pedal. Activation or release of the lock is
performed by gently pressing its appropriate end.

INNOWACJE / INNOVATIONS
BOCZNY AMORTYZATOR / SIDE SHOCK ABSORBER
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.
Soft / Hard side shock absorbers are a solution that provides
additional shock absorption. They can be set in soft or hard
mode - others on paving stones and others on even surfaces.
Thanks to this solution, we try to give your child a restful
sleep while traveling in a pram.

CHOWANE OSIE / HIDDEN AXLE
Możliwość chowania osi wewnątrz konstrukcji zabezpiecza
przed zarysowaniem innych elementów przez ostre krawędzie.
Rozwiązanie to chroni również przed zgubieniem osi podczas
transportu.
The ability to retract the axle inside the frame protects against
scratching other elements by their sharp edges. This solution
also protects against loss of axles during transport.
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.
The SAS system is responsible for shock absorption.
Its effects can be seen, among others when driving on
cobblestones or when hitting the curb with the wheel.
DIRECTION MEMORY SYSTEM
System DMS zapamiętuje położenie kół sprzed ich
oderwania od ziemi, chroniąc przed ich samodzielnym
obracaniem się i wpadaniem w wibrację przy
ponownym zetknięciu z podłożem.
The DMS system remembers the position of the
wheels before they pulled away from the ground,
preventing them from rotating independently and
falling into vibration when re-contacting the ground.
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, Nico SHINE,
Rainbow oraz Bebetto42)
With Flexy Wheels, you don’t have to worry about tire
pressure. Their weight and elasticity do not differ from
pneumatic wheels, they are also resistant to punctures.
(they occur in the following models: Torino, Nitello, Tito,
Nico SHINE, Rainbow and Bebetto42)

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.
A convenient button located on the upper part of the frame makes
folding the pram extremely easy. To fold down the stroller, simply place
the wheels with the fenders facing forward, push the buttons on both
sides of the frame and gently press the upper part of the frame.

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.
Bobostello adapters allow you to attach almost every car seat on the
pram frame. The backlash reduction and angle adjustment systems
used in them allow the child to be transported in the correct position.
ANTI FINGER TRAP
Obudowany system blokady konstrukcji chroni przed
przytrzaśnięciem palca podczas składania lub rozkładania wózka.
The encapsulated structure locking system prevents finger pinching
when folding or unfolding the stroller.
AUTOBLOCKER
System stanowi zabezpieczenie chroniące konstrukcję przed
samodzielnym rozłożeniem się. Mechanizm blokuje się automatycznie
i nie trzeba pamiętać o dodatkowych zabezpieczeniach.
The system protects the structure against unassisted unfolding.
The mechanism locks automatically and you do not have
to remember about additional protection.

Rozkładana Budka
/ Adjustable hood
Możliwość szerokiego rozłożenia budki pozwala
uchronić dziecko przed powiewami wiatru czy
nadmiernym słońcem.
The wide spread of the hood allows you to protect
your child against gusts of wind or excessive sun
exposure.

Wentylacja
/ Ventilation

Aktywny Pałąk / Active bent rod
Składanie budki nie było jeszcze tak wygodne. Teraz możesz
złożyć ją poprzez naciśnięcie uchwytu do przenoszenia gondoli.
Folding the hood has not been this convenient before.
Now you can fold it by pressing the carrycot handle.

Rozkładana Budka / A fold-out hood

Tapicerka szyta w systemie UV50+ zapewnia ochronę
przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
Upholstery sewn in the UV50 + system provides
protection against harmful ultraviolet radiation.

Możliwość szerokiego rozłożenia budki
pozwala uchronić dziecko przed powiewami
wiatru czy nadmiernym słońcem.
The possibility of spreading the hood wide
allows you to protect your child against wind
or excessive sun.

Siatka wentylacyjna
w budce wózka pozwala
na szybkie odprowadzenie
nadmiaru ciepła
z wnętrz wózka.
The ventilation grid
in the stroller hood
allows quick removal
of excess heat from the
stroller’s interior.

Wypinanie Gondoli
/ Unfastening the

carrycot

Odblask
/ Reflective foil
Nowy odblaskowy
logotyp.
New reflective logotype.

Gondole można wypiąć na dwa sposoby.
Naciskając dwa przyciski po obu stronach
gondoli lub przez pociągnięcie uchwytu
na dole misy.

Miękka Osłona Klamry
/ Soft Buckle Cover
5-punktowe pasy zostały
zmodyfikowane poprzez
wprowadzenie osłonki klamry
szelek bezpieczeństwa.
The 5-point harness
has been modified
by introducing
a harness buckle cover.

The carrycot can be detached in two ways. Pressing
the two buttons on both sides
of the carcyot or by
pulling the lever
at the bottom of the bowl.

Plastic carrycot
is light and durable.
Equipped in backrest
adjustment and ventilation.

Aluminium / Aluminum

The ventilation grid allows the removal
of warm air from the stroller,
and at the same time it provides
a convenient window for easy
contact with the child.

Rączka / Handle
Zmiana kąta nachylenia
rączki pozwala na wygodne
prowadzenie wózka bez względu
na wzrost rodzica.
Changing the angle of the handle
allows for comfortable operation
of the stroller regardless of the
parent’s height.

Regulowane Oparcie
/ Adjustable backrest

Four stages range of the backrest
adjustment lets you put your child in
a comfortable position regardless
of the child’s height.

Amortyzator
/ Shock-absorber
Regulowane
dwustopniowe
amortyzatory boczne
pozwolą na dopasowanie
miękkości zawieszenia
do ciężaru dziecka.
Adjustable two-step
side shock absorbers
let you adjust the softness
of the suspension
to the weight of the child.

Aluminiowe stelaże cechują się niską wagą
i solidnym wykonaniem.
Aluminum frames characterize itself by low weight
and solidity.

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

Czterostopniowy szeroki zakres regulacji oparcia
pozwala na ułożenie dziecka w wygodnej pozycji
- bez względu na jego wzrost.

Tworzywo Sztuczne
/ PEHD
Misa z tworzywa sztucznego
jest lekka i wytrzymała.
Wyposażona w regulacje
oparcia oraz wentylację.

Wentylacja / Ventilation

Chowane osie / Retractable axles
System Hidden Axle umożliwia chowanie osi wewnątrz
konstrukcji, co chroni przed ich zgubieniem lub
zarysowaniem innych elementów.
The Hidden Axle system allows the axles to be hidden
inside the frame, which prevents from losing them
or scratching other elements.

Podnóżek / Footrest
Podnóżek ma szeroki zakres regulacji, co pozwala na jego
ustawienie, zapewniając jak najwygodniejszą pozycję dla dziecka.
The footrest has a wide range of adjustment, which allows it to
be set in a position, which ensures the most comfortable position
for the child.

Elastyczne Koła
/Flexy Wheels
Koła niepompowane obecnie stosowane
w wybranych wózkach (modele Torino, Nitello,
Tito, Nico SHINE, Rainbow, Bebetto 42,
Bebetto 42Simple oraz Bresso GREY)
Non-pneumatic wheels currently used in selected strollers
(models Torino, Nitello, Tito, Nico SHINE, Rainbow,
Bebetto 42, Bebetto 42Simple and Bresso GRAY)

INNOWACJE / INNOVATIONS

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE

STANDARD
EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / ADDITIONAL EQUIPMENT
TORBA UNIWERSALNA T3
/ UNIVERSAL BAG T3
Pojemna i wygodna torba wykonana z eko-skóry.
Korory: 01 - czarny, 02 - biały, 03 - różowy, 04 - szary,
05 - grafitowy, 07 - latte, 10 - seledynowy.

TORBA PIELĘGNACYJNA

NURSERY BAG

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

Its large capacity allows you to
put the things you need at your
fingertips (except for Nico).

UCHWYT NA KUBEK

CUP HOLDER

Dzięki niemu można mieć przy
sobie napój dla Ciebie lubTwojego
dziecka.

With it, you can have a drink for
you or your child within reach.

A capacious and comfortable bag made of eco-leather.
Colors: 01 - black, 02 - white, 03 - pink, 04 - gray,
05 - graphite, 07 - latte, 10 - aquamarine.

TORBA UNIWERSALNA / UNIVERSAL BAG
Jest nie tylko pojemna, ale również atrakcyjnie się
prezentuje. Doskonale pasuje do wózka i pozwala na
wygodny dostęp do przenoszonych akcesoriów.
Kolory: SHINE, UL202, UL208, LJ195, UL230.
It is not only roomy, but also looks attractive. It fits
perfectly into the stroller and allows convenient access
to carried accessories.
Colors: SHINE, UL202, UL208, LJ195, UL230.

GONDOLA / CARRYCOT
Pojemna gondola pozwoli na rozszerzenie funkcji
spacerówki i uzyskanie wózka 2w1.
Kolory: SHINE, UL202, UL208, LJ195, UL230.

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

RAINCOVER

Doskonale sprawdza się w trudnych
warunkach pogodowych.

Perfect for harsh weather
conditions.

The capacious carrycot allows you to expand the
function of the stroller and get a 2in1 stroller.
Colors: SHINE, UL202, UL208, LJ195, UL230.

PARASOLKA / UMBRELLA
Umieszczona na stelażu wózka doskonale chroni
przed słońcem.

MOSKITIERA

MOSQUITO NET

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

Protects the child against
mosquito and other insect bites.
(except Nico and B42 Sport)

Placed on the stroller frame, it perfectly protects from
the sun.

FOTELIK SAMOCHODOWY / CAR SEAT
Komfortowy i lekki fotelik zapewnia dziecku wysokie
bezpieczeństwo.
A comfortable and lightweight car seat ensures high
safety for your child.

POKROWCE NA KOŁA / WHEEL COVERS
Zapobiegają wnoszeniu błota do domu czy bagażnika.
They prevent mud from entering the house or the
trunk.

TORBA DO KOSZYKA / CART BAG
Wyjmowana torba do koszyka wózka pozwoli na
szybkie opróżnienie jego zawartości przed składaniem.
A removable stroller bag allows the contents to be
emptied quickly before folding.

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 1888-1:2018
Data wydania katalogu: listopad 2021
The presented photos are for illustration only. The final product may differ
from the one presented in the picture. The manufacturer reserves the right
to change product parameters. All Bebetto strollers are made in accordance
with EN 1888-1:2018
Catalog release date: November 2021

