— CHICCO JUVENILE —

Bir çocuğun hayatının ilk 36 ayının, asla tekrarı olmayan
anlarla dolu, özel bir zaman dilimi olduğunun farkındayız.
Bu nedenle, ebeveynleri desteklemek ve bu anların tamamen tadını
çıkarabildiklerinden emin olmak için, 60 yıl boyunca her gün
tutku ve ustalıkla çalıştık.

CHICCO:
EŞSİZ BİR TUTKU
HER GÜN BEBEKLERİMİZİN O EŞSİZ DÜNYALARINA DALARIZ. ANNELERİN YOĞUN GEÇEN GÜNLERİNDE
ONLARA BİRAZ HUZUR VEREBİLMEK İÇİN YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ TUTKU VE ÖZVERİ İLE YAPARIZ. BU İLETİŞİMİ
DEĞERLERİMİZ, KİŞİLİĞİMİZ VE EŞSİZ TARZIMIZ İLE SAĞLARIZ VE BUNA
CHICCO YOLU DERİZ.

EBEVEYNLER İLE UYUM
İÇERİSİNDE ÇALIŞMA.

Ebeveynlerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını dinleriz.
Onları anlar, isteklerini benimser ve onlara en iyisini
verebilmeyi misyon ediniriz.
Nasıl ve ne zaman yanlarında olacağımızı bilir,
asla onların yerini almadan ama onlarla
mükemmel bir uyum içinde çalışırız.
Bizim için bu YAKINLIK’tır.

SÜREKLİ GELİŞİM.

Arkamıza geleneklerimizi alarak, geleceğin teknolojileri ile
anne ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Bizim için bu YENİLİK VE GÜNCELLİK'tir.

DOĞRU ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ.

Yaptığımız her şeyi ciddiye alarak yaparız.
Ürünlerimizin emniyetli, güvenilir ve yüksek kalite
standartlarına uygun olmasına her zaman dikkat ederiz.
Bebek bakım dünyasındaki 60 yıllık tecrübemizi Chicco
Mutluluk Laboratuvarı’nda devam ettiriyoruz.
Bizim için bu UZMANLIK VE
PROFESYONELLİK'tir.

HER ZAMAN GÜLERYÜZLÜ.

Bebeklerle ilgilenmek oldukça ciddi bir iştir.
Bunu biliyoruz ve aynı zamanda rahatlığın da
aynı derecede önemli olduğunu düşünüyoruz.
Çünkü ebeveyn olmak aynı zamanda çok mutlu ve
pozitif olmaktır.
Ürünlerimiz basit ve açıktır.
- Nasıl kullanılacakları kolayca anlaşılır.
- Daima kullanıcı dostudur.
- Açıksözlü bir dil kullanırken aynı zamanda
gülümseme de yaratırız.
Bizim için bu AKILLILIK'tır.
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HER AN
YANINIZDA.

BEBEK MUTLULUK LABORATUVARI

Chicco’nun bebek dünyasındaki büyük tecrübesi, artık 0-3 yaş çocuklarının psiko-fiziksel,
duygusal ve sosyal ihtiyaçları hakkındaki bilgimizi artırmaya adanmış bir gözlem evi ile
bir araya getirildi. Çocuğun büyümesindeki ilk birkaç yıl çok önemli bir dönemdir; bu
dönem hem çocukların, hem de ailelerin önemli değişimine tanık olurken, fiziksel ve
psiko-sosyal ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bütün bu yönleri ancak çok yakından gözlemleyerek ve
özellikle çocukların spontane davranışlarını inceleyerek gerçek ihtiyaçlarını tam anlamıyla
anlayabiliriz. Bu nedenle Bebek Mutluluk Laboratuvarı, tıp ve bilim dünyasından uzmanlarla
iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliği pediatri alanında kaydedilen gelişmelere ayak uydurmak
ve önerilen ürünlerin bilimsel değerini belirlemek için önemlidir. Eğitim kurumları ile
iletişimde bulunarak çocuklarının ihtiyaçları konusunda tecrübeli olan anne ve babaların
önerilerini sürekli olarak bir araya getirir. Bebek Mutluluk Laboratuvarı, kendini çocukların
dünyası hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinerek, her büyüme aşaması için özel
çözümler bulmaya ve geliştirmeye adamıştır.

UZMANLIK

Çocukları ve içinde bulundukları dünyayı
sürekli olarak gözlemleme

TECRÜBE

Anne ve babalar ile
sürekli iletişimde olma
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Her doğum bir kutlama, her ailenin hayatında benzersiz ve heyecan
verici bir andır.
Ebeveyn olmak harika bir yolculuk; ilk gezilerden uyku vaktine, banyo
zamanına ve arabadaki yolculuklara kadar özel anlarla dolu bir yoldur.
Bu yolculuk bize, bebeğiniz için güvenli, pratik olduğu kadar güzel
olan ürünleri seçebileceğiniz bu kılavuzu oluşturmamız için ilham
verdi. Ürünlerimiz sevgi ve deneyimle, hayatta bir kez yaşanacak özel
anlarınıza eşlik eder. Çünkü Chicco için, her ebeveyn için olduğu gibi her
an değerlidir.

YOLDA

EVDE

ARABADA

DÜNYAYI BİRLİKTE
KEŞFETMENİN
MUTLULUĞU

EVDE EN İYİ ŞEKİLDE
YAŞAMANIN
MUTLULUĞU

GÜVENLİ BİR SEYAHATİN
KEYFİNİ ÇIKARMA
MUTLULUĞU

BİLİMSELLİK

Tıp dünyası ile iş birliği

SORUMLULUK

Çünkü çocukların mutluluğu
ciddi bir konudur.
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HER YERE BİRLİKTE GİDİN:
TAM BİR ÖZGÜRLÜK
DUYGUSUYLA KEŞFEDİN
Bebeğinizin ilk dış mekan yürüyüşleri, duyularının gelişimi
ve rahatlamaları için önemlidir.
Bu nedenle, parkta dolaşmanız, şehir etrafında ve şehir
dışında geziler yapmanız tavsiye edilir. Mevsim ne olursa
olsun, önemli olan şey ihtiyacınız olanları uygun bir şekilde
temin etmeniz ve organize olabilmenizdir.

SEYAHAT
SİSTEMLERİ

PUSETLER

KANGURULAR
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SEYAHAT SİSTEMLERİ

PORTBEBE
ÜÇLÜ SEYAHAT
SİSTEMİNİN AVANTAJLARI:

Doğumdan itibaren 36 aya kadar, tek bir çözümle bebeğinizle
dışarı çıkmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu hayal
edin. Üçlü seyahat sistemiyle sahip olacağınız şey tam da bu!
Üçlü seyahat sistemi, aynı şasede 3 farklı kullanım şeklinin
birleşimidir.

1 Üçlü bir seyahat seti

aldığınızda, ihtiyacınız olan
her şeyi tek bir anda satın almış
olursunuz

2  Alandan Tasarruf: Üç farklı
kullanım için sadece bir şase

DOĞRU SEÇİMİ NASIL YAPARIM ?

Üçlü seyahat seti çocuğunuzla birlikte büyür ve
3 yıl boyunca sizinle iş birliği içerisinde olur, bu
yüzden bir seçim yapmadan önce, mevcut farklı
seçenekleri şaseden başlayarak analiz etmek, her
bir farklı kullanım şeklini araştırmak için biraz
zaman ayırmak önemlidir.

Şase, üçlü seyahat setinin değişmeyen tek parçası olduğundan ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza
uygun olarak seçilmesi çok önemlidir. Daha iyi bir seçim için nelere dikkat etmek gerekir?

Bir kere kapandığında, aracınıza ya da muhafaza
edeceğiniz yere sığmalıdır.
✔ Katlanmış boyutları aynı zamanda katlama
mekanizmasına da bağlıdır (teleskobik katlananın
daha uzun ve daha dar, kitap katlanmaya şekliyle
katlanandan daha kısa ve kare olması)
➦ Katlamayı denemeyi unutmayın: en iyileri tek
		 elle - kendi kendine ayakta duran katlama
		sistemine sahiptir!

Üçlü seyahat sistemi konfigürasyonuna dahil
edilecek iki çeşit portbebe vardır.
YUMUŞAK PORTBEBE:
Pratik ebeveynler için en akıllı çözüm
- Hafif ve kullanımı çok kolay
- Rahat ve konforlu
- Saklarken kompakt
➦ Tentenin özelliklerini kontrol etmeyi unutmayın:
güneşten, rüzgardan ve yağmurdan korunması
artılarından biridir
➦	Yumuşak bir yatak pedi konfor açısından fark
yaratabilir.

AKSESUARLAR

Doğru aksesuar seti sayesinde her durumla başa
çıkabilirsiniz.
Alt açma minderli anne çantası, büyük alışveriş sepeti,
ayak örtüsü... bunları unutmayın!

ŞASE

ÖLÇÜLER VE KATLANABİLİRLİK
Büyük boy veya daha küçük boy olması yaşam tarzınıza
ve özellikle yaşadığınız yere bağlıdır.
✔ Kapılardan geçebilen ve asansöre sığan bir şase fark
yaratabilir!
➦ Pusetin genişliğini kontrol etmeyi unutmayın!

Portbebe bebeğinizin dünyayı keşfedeceği ve
ilk şekerlemelerini yapacağı yuvası olacaktır.

TEKERLEKLER VE MANEVRA ÖZELLİĞİ
Gezinti sırasında uygun ergonomik konumu sağlamak
için tutma yerinin doğru yükseklikte olup olmadığını
kontrol edin.
✔ Ayarlanabilir tutma yeri boyunuza göre ayarlanması
için iyi bir çözümdür!
➦ Farklı seçenekleri karşılaştırmak için her zaman bir
		 "sürüş testi" yapın
✔ Kentsel veya çapraz geçişli yapılandırmalar
arasından yaşam tarzınıza en uygun tekerlekleri
seçin.
➦ Tekerlek ayarlarını kontrol edin: boyutlar,
		 amortisörler, bilyeli rulmanlar ve farklı
		 malzemeler en iyi sürüş deneyimi ve konforu için
		 size yardımcı olabilir!

OTO KOLTUĞU

Oto koltuğu üçlü seyahat sisteminde gerçek
stratejik bir üründür ve ebeveynler tarafından
çok beğenilir, çünkü sadece tek bir hareketle onu
otomobilden bebek arabasına, seyahat etmeye
hazır olarak veya tam tersi olacak şekilde bebeği
uyandırmadan taşıyabilirsiniz.

Uyumluluğuna bağlı olarak iki tür oto koltuğu
vardır:
- 13 kg'a kadar bebeklerin taşınması için ECE R44/04
standardına göre (Grup 0+) onaylanan oto koltukları,
- ECE R129 (i-Size) yönetmeliğine (40-78cm - maks
13kg) göre onaylanan oto koltukları
➦ Bazalı oto koltukları hayatınızı kolaylaştırır. Baza
arabaya monte edilir ve oto koltuğu hızlı ve kolay bir
şekilde takılarak seyahat edilir.

BEBEK ARABALARI
Önemli noktalardan bir tanesi de, bebek arabasının
oturma parçasını kontrol etmeyi unutmayın,
çünkü modeller günden güne değişebilir.
İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı
olacak basit bir kontrol listesi:
- Çift Yönlü Oturma Parçası Koltuk: Ebeveynlere
bakan konfigürasyondan öne dönük konfigürasyona
geçmenizi sağlar
✔ Bebek küçükken ve göz teması kurmak istediğinizde
veya onu daha iyi korumak istediğinizde genelde
ebeveyne dönük konfigürasyon kullanılır (rüzgardan,
güneşten vb.)
- Katlanma
✔ Şasesi kolay ve kompakt bir şekilde katlanabilen
bir koltuk alandan tasarruf sağlar
- Tam yatabilen oturma parçası koltuk:
✔ Tamamen yatabilen oturma parçası, bebeğiniz için
rahat bir yatış pozisyonu sağlar, kısa şekerlemeler için
idealdir
- Tente:
✔ Her durumda ve hava koşulunda bebeğinize doğru
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koruma sağlar

SEYAHAT
SİSTEMLERİ

HER GÜN VE
HER ZAMAN
BİRLİKTE GEZİLER.
Bebeğiniz günlük gezintilerde de hayatınızın ayrılmaz
bir parçası...
Nereye giderseniz gidin, seyahat sistemlerimiz
eşsiz anlarınıza eşlik eder.
Seyahat sistemleri her zaman güvenebileceğiniz,
bebeğiniz için maksimum konforu ve korumayı
garanti eden pratik çözümlerdir.

9

0+
YENİ BİR HAREKET STİLİ DOĞDU!
Chicco StyleGo Up, 50 cm genişiliğiyle şıklığı ve performansı birleştirir. Trio, böylece
stilinizle birlikte her yere gidebilirsiniz. Oto koltuk, bebek taşıyıcısı ve bebek arabasıyla
donatılmış Trio StyleGo Up, bebeğinizin doğumdan 3 yıla kadar olan büyümesini
takip eden eksiksiz bir modüler sistemdir. Çevik ve hoş sürüş özelliği, şehir dışındaki
ortamlarda bile özgürce ve tamamen rahatça hareket etmenizi sağlar. Tam isteğe
bağlı aksesuarlar, hareket halindeyken tüm gereksinimlerinizi karşılar.

OASYS 0+ UP CHICCO BEBÈCARE OTO
KOLTUK (0-13 KG)

MADE IN ITALY

STYLEGO UP BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

NEDEN SEÇMELİYİM?

50 cm

Yalnızca 50 cm genişliğindeki şasesi ile
oldukça kompakt ve dar alanlardan bile
kolaylıkla geçme imkanı sağlıyor.

Yumuşak ve keyifli bir sürüş deneyimi Tek elle kullanılan kitap katlama sistemi,
için tasarlandı. Rulmanlı tekerlekleri
tek başına dik durabilmesi ve otomatik
sayesinde, StyleGo Up bebek arabası
kapanan tekerlekleri ile
%70 daha fazla manevra kolaylığı sağlar.
çok pratik.
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0+
BOYUTLAR:

64 cm

STYLEGO UP BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

GÖLGELİK

Gölgelik üzerinde
ebeveyn penceresi

ARAÇ İÇİ KULLANIM
Araba taşıma için 3
noktalı emniyet kemeri
ve kiti dahil.

YERLEŞİLEBİLİRLİK
İlk aylar için geniş ve
konforlu yuva.

44

4,4 kg

cm

84 cm

OASYS 0+ UP CHICCO BEBÈCARE
OTO KOLTUK
(0-13 KG)
KOD 079132

ÇOKLU
YAPILANDIRMA
Çift yönlü kullanılabilen koltuk,
tamamen yatırılabilen sırt desteği
ve ayarlanabilir ayak desteği

BEBEĞİNİZ İÇİN EN İYİ DURUŞ

Mini iç küçültücü, bebeğinizin doğumundan
itibaren 6 kilo oluncaya kadar kullanılabilir
ve daha ilk yolculuğundan itibaren koltuktaki
pozisyonunun doğru olmasını garanti etmek
üzere tasarlanmıştır.

ARABADA KURULUM

Oto güvenlik koltuğu açık mavi kemer
kılavuzlarını takip ederek daima arkaya
dönük olarak kurulmalıdır ve hava yastığı
kullanılmamalıdır.

KATLAMA

KOLTUK

Hem ileriye hem geriye
dönük tek elle katlama
sistemi.

GÜVENLİ VE AKILLI SİSTEM

SEPET

Kılıflı, destekli ve
konforlu oturma yeri

Her durumda kolay
erişilebilir geniş sepet.

BebèCare, 2 farklı alarm seviyesiyle bebeğin arabadaki varlığı hakkında sizi
bilgilendiren ilk entegre sistemdir. GÜVENLİ, BASİT VE HIZLIDIR. İşlem süreci çok
kolaydır; Tek ihtiyacınız olan bir akıllı telefon, Bluetooth Bağlantısı® ve BebèCare
uygulamasıdır. Eğitim videosunu seyrederek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

BOYUTLAR:

62 cm

TENTE

Daha iyi bir koruma için ebeveyn
penceresi ve açılıp kapanabilen
gizli uzatma bölümüne sahip olan
geniş bir tente.

ÇOK YÖNLÜLÜK

Eğer oto güvenlik koltuğunuzu çok yönlü
kullanmak isterseniz, 3 noktalı emniyet
kemerini kullanarak bazalı ya da bazasız
yerleştirebilirsiniz.

BOYUTLAR:

44 c

ÇOK YÖNLÜ
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Çift yönlü kullanılabilen
koltuk, tamamen
yatırılabilen sırt desteği ve
ayarlanabilir ayak desteği

79 cm

109 cm

m

10,5 kg

TEKERLEKLER

Manevra kolaylığı için
tüm tekerleklerde
rulmanlar, ön ve arka
süspansiyon sistemi.

98 cm

50 cm

50 c

m

52 cm

64 cm

taban ile 7,9 kg
tabansız 5,7 kg

Siteye girmek ve ürünü
kurmak için gereken
talimatları okumak için QR
kodu okutun.
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0+

STANDART AKSESUARLAR
BEIGE

OASYS 0+ UP

Uzayabilir tente

Ayak örtüsü

Geniş ve kolay kullanılabilir çanta;
dış cep ve alt değiştirme matı içerir.

Hem anneye hem de dışa dönük
pozisyonlarda kullanılabilir
yağmurluk

Geniş sepet

COOL GREY

OASYS 0+ UP

Ebeveyn penceresi
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Destekli omuz ve bacak arası
kemeri
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0+
BEBEĞİNİZİ UYUTMAK İÇİN
ARABA YOLCULUKLARINA SON

PURE BLACK

Ebeveynler kim bilir kaç kez çocuklarının uykuya
dalması için araba ile seyahatte uyutma yöntemini
kullanmıştır.
Bundan böyle, ebeveynler rahat bir şekilde
evde kalabilir ve otomobil hareketlerini taklit
eden yenilikçi tabana sahip Tatlı Rüyalar Beşiği
sayesinde bebeğin uykuya dalmasını sağlayabilir.
OASYS 0+ UP
Duo Love bebek arabalrının port bebesi ile kullanılır.

GRAPHITE

KOD 06 079530 000 000

BUNU NEDEN SEÇMELİYİM?

Kablosuz Bluetooth® teknolojisi

3 farklı ayar

OASYS 0+ UP
SPOR
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ARAZİ
YÜRÜYÜŞÜ

ŞEHİRDE
YÜRÜYÜŞ

Ebeveynler gezilerini çocuğun en sevdiği yolu
bulmak için 3 farklı sürüş seçeneği arasında seçim
yaparak özelleştirebilir.

Dream Cradle 'ın hareketleri hareketleri, cep telefonuyla,
Bluetooth® Bağlantısı ve IOS ve Android'de bulunan
“Dream Cradle Uygulaması” üzerinden kontrol edilebilir.
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0+
BİRLİKTE EĞLENECEĞİNİZ SEVGİ DOLU 36 AY
Trio LOVE Up bebeğinizi doğumdan 3 yıla kadar taşımak için eksiksiz bir
çözümdür.
Setin her bir unsurunun çocuğunuzu rahat ve sıcak bir şekilde kucakladığı
ve ebeveynlere kullanım kolaylığı sağladığı düşünülüyor.
Tam teçhizatlı, bu tasarımla başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak!

OASYS 0+ UP CHICCO BEBÈCARE OTO KOLTUK
(0-13 KG)

MADE IN ITALY

LOVE UP BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

NEDEN SEÇMELİYİM?

50 cm

Kolayca her yere gidebilmeniz için
sadece 50 cm
18

Pratik, kolay, tek elle katlanabilir

Kolayca tersine çevrilebilen koltuk:
sadece basit bir ayarla öne dönük
ayardan ebeveyne dönük ayara.
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0+
LOVE UP BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

MAKSİMUM KONFOR

Rahat ve konforlu,
çıkarılabilir ve yumuşak bir
yatak pedi vardır.
Ebeveyn pencereli ve
UV korumalı geniş
tente ile gözünüz her
an bebeğinizin üstünde,
çıkarılabilir filesi ile daha
iyi koruma sağlar.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Gölgelik üzerindeki kullanışlı
ağ penceresi ve taşıyıcının
delikli tabanı, sıcak aylarda
bile maksimum havalandırma
sağlar.

AYARLANABİLİR KOLTUK
SIRTLIĞI

TAŞIMA KOLU

Gölgeliğe entegre
ergonomik tutma kolu.

Koltuk sırtlığı sadece bir el ile
dıştan ayarlanabilir.

64 cm

BOYUTLAR:

ARABANIZDA DA
GÜVENLİ

Güvenli araç gezileri için
3 noktalı emniyet kemeri,
yastıklı omuz kemerleri ve ağ
askı dahildir.

GENİŞ KOLTUK

Her yaş için geniş, ultra
konforlu koltuk.

GÜNEŞLİKLİ BAŞLIK

Çocuğunuzu güçlü güneş
ışığından korumak için
çıkarılabilir ön güneşlik.

TASARIM

4,4 kg
44

cm

84 cm

ULTRA KOMPAKT

Tasarım detayları şık
anneler için idealdir.

Serbest duran, ultra
kompakt katlanır, öne
veya ebeveyne dönük
özellikli

95 cm

99,5 cm

BOYUTLAR:

10,5 kg
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96 cm

50 cm

44

cm

31,5 cm
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0+

0+

STANDART AKSESUARLAR

OASYS 0+ UP
OTO KOLTUĞU
(0-13 KG)

Ayak örtüsü

Pratik iç ve dış ceplere ve alt
açma minderine sahip geniş,
ferah bir çanta.

Yağmurluk

İstediğiniz seyahat konfigürasyonunu
seçebilmeniz için dönebilen özel bir
ön bar

KURULUM

Oto koltuğu açık mavi kemer
kılavuzlarını takip ederek daima
sürüş yönünün tersine doğru
kurulmalıdır ve bu kısımdaki hava
yastığı iptal edilmelidir.

ÇOK YÖNLÜLÜK

BEBEĞİNİZ İÇİN EN İYİ DURUŞ

Eğer oto koltuğunuzu çok yönlü
kullanmak isterseniz, 3 noktalı
emniyet kemerini kullanarak bazalı ya
da bazasız yerleştirebilirsiniz.

Mini iç küçültücü, bebeğiniz
doğduğundan 6 kilo oluncaya
kadar kullanılabilir ve daha ilk
yolculuğunuzdan itibaren koltuktaki
pozisyonunun doğru olmasını garanti
etmek üzere tasarlanmıştır.

GÜVENLİ VE AKILLI SİSTEM

BOYUTLAR:
OASYS 0+ UP

62 cm

Chicco BebèCare, 2 farklı alarm seviyesi sayesinde arabadaki çocuk ile ilgili
tavsiyeler veren ilk entegre sistemdir. GÜVENLİ, BASİT ve HIZLI. Çalışma şekli kolay:
sadece bir akıllı telefona, Bluetooth® ve Chicco BebèCare mobil uygulamasına
ihtiyacınız var.

44 c

m
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Siteyi ziyaret etmek ve
kurulum talimatlarını
okumak için bu QR
kodunu tarayın.

BEIGE

64 cm

Bazalı 7,9 kg
Bazasız 5,7 kg

DUO LOVE UP
BEBEK ARABASI
23

0+
INDIA INK

OASYS 0+ UP

DUO LOVE UP
BEBEK ARABASI

PIRATE BLACK

OASYS 0+ UP

DUO LOVE UP
BEBEK ARABASI
24
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0+
AKILLI VE ZEKİ BİR DOST. HER GÜN. HER ZAMAN.
Her durumda kolay ve her konfigürasyonda olağanüstü kompakt olan Duo Best Friend,
akıllıca ve zekice bir çözüm arayan ve hayatlarını özgürce yaşayan aileler için en iyi
arkadaştır.

BEST FRIEND BEBEK ARABASI
(6-36 AY)

YENİ
Ebeveynlerin
hayatlarını
kolaylaştırmak için
tasarlandı.

BEST FRIEND BEBEK ARABASI
(6-36 AY)

KAILY OTO KOLTUĞU
(0-13 KG)
HER ZAMAN DOĞRU
YÜKSEKLİK

BUNU NEDEN SEÇMELİYİM?

Eko-deri tutma kolu, her
ebeveynin vücut yapısına
uyacak şekilde 3 farklı
pozisyonda ayarlanabilir.

BEBEK İÇİN RAHAT VE KONFORLU

Oturma bölümü, 3 farklı pozisyonda
yatırılabilir ve 3 pozisyonda ayarlanabilir
ayak desteği, bebeklerin kısa
şekerlemelerinde bile her zaman en rahat ve
ergonomik pozisyonda kalmasına
yardımcı olur.

HER TÜRLÜ HAVA
KOŞULUNDA KORUMA

Fermuarlı gizli bölmesi bulunan
genişletilebilir tente, su geçirmez
özel yapısı sayesinde hem güneşli
günlerde hem de hafif atıştıran
yağmurlarda kullanım için idealdir.

KATLANDIĞINDA
ULTRA KOMPAKT

Koltuğun benzersiz katlama
mekanizması sayesinde
hangi kullanım şeklinde
katlanırsa katlansın,
katlandığında olağanüstü
kompakttır.
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Her durumda rahat.
Çok pozisyonlu koltuk ve ayarlanabilir ön
barı, ebeveynlerin ve bebeklerin daima
en doğru sürüş pozisyonunda olmalarını
sağlar.

Sürülmesi keyifli Best Friend +,
yumuşak ve keyifli yürüyüşler için
tüm tekerleklerde amortisör ve arka
tekerleklerdeki bilyalı rulmanlar ile
donatılmıştır.

105 cm

Bütün kullanım şekillerinde
katlandığında olağanüstü
kompakttır.

76,5 cm

BOYUTLAR:

ÇİFT YÖNLÜ
KULLANIM

KEYİFLİ SÜRÜŞ

Bütün tekerleklerde mevcut amortisörler ve
arka tekerleklerdeki bilyeli tekerlekler keyifli
ve sorunsuz yürüyüşün garantisidir.

94 cm

60 cm

60

cm 24,5 cm

10 kg
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0+

STANDART AKSESUARLAR

KAILY OTO KOLTUĞU
(0-13KG)

Yağmurluk

Siteyi ziyaret etmek ve kurulum
talimatlarını okumak için bu QR
kodunu tarayın.

STONE

Bebek arabasında ayak örtüsü
olarak kullanabileceğiniz 2'si 1
arada ayak örtüsü

0+

BOYUTLAR:
Bebeğe güvenlik ve rahatlık
sağlamak için 3 noktalı
emniyet kemeri, çıkarılabilir bir
küçültücü minder, omuz pedi
ve bacak arası kemerleri ile
donatılmıştır.

SU GEÇİRMEZ
TENTE

GEZME MODU

Şaseye takılması hızlı ve
kolaydır

57 cm

GÜVENLİ VE KONFORLU

45

cm

3,6 kg
63 cm

OPSİYONEL AKSESUARLAR
KAILY OTO KOLTUK İÇİN
STANDART KOLTUĞUNA

Özellikle Kaily oto koltuğa uyacak şekilde
geliştirilen bu baza, bebek koltuğunu arabaya
hızlı ve kolay bir şekilde takmanızı sağlar.
Sadece tek tıkla, bebek oto koltuğu bazadan
Best Friend bebek arabasına saniyeler içinde
taşınabilir.

BEST FRIEND ÇİFT TARAFLI
KONFORLU İÇ KÜÇÜLTÜCÜ

Best Friend bebek arabası her
koltuk pozisyonu için uygundur
ve Kaily oto koltuğu için
onaylanmıştır, koltuk sırtlığının
açısını azaltır ve bebeğin rahatını
arttırır.

4 mevsim çift taraflı yapısı
sayesinde kullanışlı: bir tarafı
sıcak ve yumuşak, diğeri
tarafı nefes alabilen 3D file
kumaş.
28

OXFORD

İlk aylarda bile en uygun
pozisyon için oto koltuğu iç
küçültücü
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0+
ŞEHİRDE GÜZEL BİR GEZİ İÇİN
KOMPAKT SEYAHAT SİSTEMİ!
Konforlu ve kullanımı kolay Trio Sprint, genç ve pratik
ebeveynler için eksiksiz bir çözümdür!

SPRINT PORTBEBE
(0-9 KG)

SYNTHESIS GRUP 0+ OTO
GÜVENLİK KOLTUĞU (0-13 KG)

SPRINT PUSET
(0-36 AY)

NEDEN SEÇMELİYİM?

Pratik, işlevsel, dinamik yapısı ile tıpkı sizin gibi bir üçlü
30
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0+
SPRINT BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
AYAK ÖRTÜSÜ
Rahat bir ayak
koruyucuya dönüşen
destekli bacak örtüsü

SPRINT PORT BEBE
(0-9 KG)

KONFORLU
KONTROL

360° döndürülebilen ve
yüksekliği ayarlanabilir
tutma kolları sayesinde
manevra kolaylığı.

GENİŞ KOLTUK

ULTRA KOMPAKT

Geniş oturma yeri ve
tamamen yatırılmış koltuk
sırtlığı (4 pozisyon), bu
sayede bebek arabasını
doğumdan itibaren
kullanabilirsiniz.

Kolaylıkla katlanıp
kapatılarak ultra
kompakt hale gelir,
dik durabilir.

YATIRILABİLEN SIRTLIK

Bebeğiniz uyurken uykusunu
bölmeden, yatırılabilir sırt
kısmını tek elle dışarıdan
ayarlayabilirsiniz.

32

88 cm

54 cm

35

cm 39 cm

BOYUTLAR:

9 kg

65 cm

96 cm

94 cm

BOYUTLAR:

45

cm

4,9 kg
90 cm
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0+
SYNTHESIS GRUP 0+ OTO KOLTUĞU
(0-13 KG)
SANDSHELL

SYNTHESIS GR0+, bazalı ya
da bazasız arabanıza kolaylıkla
yerleştirilebilecek, geriye dönük
pozisyonda kullanılan oto
koltuğu.

İÇ KÜÇÜLTÜCÜ MİNDER

İlk birkaç ay için ideal küçültücü
minder.

56 cm

KONFOR

Daha fazla konfor için yastıklı
omuz kemerleri ve kasık kemeri.

BOYUTLAR:

45

3,2 kg
cm

67 cm

STANDART AKSESUARLAR
BLACK NIGHT

Bebeğiniz için değişim minderi ile
pratik bir çanta

34

Rahat bir ayak tulumuna
dönüşen destekli bacak örtüsü

Port Bebe ile arabada seyahat
için araç kiti.

Yağmurluk
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PUSETLER

SİZİN GEZİLERİNİZ. HER YERE
GİDEBİLMENİN ÖZGÜRLÜĞÜ!

Şehre, parka, deniz kıyısına veya dağlara gitmek, her durumda
ideal desteğiniz olan bebek arabanız sayesinde çok kolay.
Ya yağmur yağarsa?
Panik yapmanıza gerek yok: Tente var! Ve tabi ki gökkuşağı!
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PUSETLER
Bir bebek arabası, bebeğinizin dışarıdaki hayatı için
elzem bir şeydir! Her ihtiyaca uygun çok çeşitli
bebek arabası vardır ve doğru olanı seçerek günlük
yaşamınızda gerçekten fark yaratabilirsiniz!

DOĞRU BEBEK ARABASINI NASIL
SEÇERİM?

İşte seçmek için dikkate alınması gereken ana özellikler.
Size ve yaşam tarzınıza en uygun bebek arabası.

KOMPAKT OLABİLME

Kompakt olma iyi bir bebek arabasında her zaman bir artıdır!

Doğru bebek arabası ararken, şunları
değerlendirmeyi unutmayın:

1 Yaşam tarzınız nasıl?
2 Nerede yaşıyorsunuz?
3 Nerede kullanacaksınız?
4 Nerede saklayacaksınız?
5 Kaç bebek kullanacak?

Bebek arabasını bir elinizle hızlı bir şekilde açıp
kapatabilmek özellikle diğer kolunuzda bebeğinizi
tutarak dengenizi sağlamaya çalıştığınızda önemli
bir özelliktir.

✔ Daha da iyisi? Bir düğmeye bastığınızda bebek arabası
kendi kendine kapanıyorsa!
➦ Seçim yapmadan önce katlanma mekanizmasını denemeyi
		 untmayın!
➦ Bebek arabası sadece sizin için değil, onu kullanacak
		 diğer tüm insanlar için de katlanması kolay olmalıdır.
		 (büyük baba ve büyük anne, bebek bakıcısı vb.)
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Bazı bebek arabaları, üzerine bir oto koltuğu veya bir portbebe
ekleyerek kolayca pratik bir seyahat sistemine dönüştürülebilir.

AİLENİZLE BİRLİKTE BÜYÜYEN

Hafif bebek arabaları her zaman iyi bir seçimdir,
özellikle özellikle bebeği arabanın içine koyarak ya da
çıkararak toplu taşıma araçlarıyla kısa yolculuklar için
kullanıyorsanız veya sık sık merdivenleri kullanıyorsanız
bu tip bebek arabaları kullanın.

KATLANABİLİRLİK

MODÜLER

Seyahat sistemlerinin avantajı budur: modüler bir bebek arabası,
özellikle ilk aylardan başlayarak akıllı ve hafif bir çözüm demektir.

AĞIRLIK

✔ Ağırlık açısından ekstra bir performans istiyorsanız, ultra
hafif bir bebek arabası seçebilirsiniz: öyle ki sadece bir
parmağınızla hafifçe kaldırabilirsiniz!
➦ Ağırlığı değerlendirmeyi unutmayın, çünkü bebek
		 arabasını defalarca kaldıracaksınız!

Küçük bir bebek arabası restoranlar, arkadaşların evleri veya trenler gibi
küçük alanlarda bebek arabasını katlamanız gerektiğinde işe yarayabilir.
✔ Özellikle hava yoluyla çok seyahat ediyorsanız, uçak kabinine uyacak ultra
küçük bir çözüm seçebilirsiniz!
➦ Bebek arabasının arabanız gibi günlük alanlarda kolayca
muhafaza edilebildiğinden emin olmak için katlanmış haldeki ebatlarını
kontrol etmeyi unutmayın.

Birden fazla bebeğiniz varsa, doğru seçim dönüştürülebilir bir
bebek arabası olmalıdır.

Hangi bebek arabasını satın alacak
olursanız olun, aşağıdaki özelliklere
sahip olması gerekir:
✔ bebek için rahat
- Geniş, tamamen yatırılabilir koltuk ve
ayarlanabilir ayak desteği bebek
arabasında, arabasında biraz şekerleme
yapmak istediğinde kullanışlı olabilir.
✔ sürüşü kolay
- bebek arabasını bir elinizle kolayca
sürmenize olanak sağlayan ön bar,
✔ Yaşam tarzınız ve alışkanlıklarınız
doğrultusunda
- Eğer çim veya asfaltsız yüzeylerde
		kullanacaksanız, doğru çözüm arazide
		 kullanılan bir bebek arabası olabilir.

Bu tür bir bebek arabası, tekliden çiftliye dönüştürülebilir ve daha sonra
tekrar tekliye dönebilir. Tekli ya da çiftli satın alabilirsiniz.
✔ Genelde, dönüştürülebilir bebek arabaları size 2 oto koltuğu kullanma
fırsatı sunar ve en pratik olanlar yarı yarı yumuşak bir port bebeye kolayca
dönüştürülebilenlerdir.
➦ Bebek arabasının otomobiliniz gibi günlük alanlarda kolayca
		 muhafaza edilebildiğinden emin olmak için katlanmış haldeki
		 ebatlarını kontrol etmeyi unutmayın.

İKİZ BEBEK ARABALARI

Birden fazla bebeğiniz varsa, ikiz bebek arabası iki kişilik
en iyi alandır!

Bazıları yan yana iken diğerleri birbiri ardına gelir; bazıları daha hafif ve
kompakt, diğerleri ise dönüştürülebilir ve çok amaçlı bebek arabalarıdır.
Bunu aşağıdakileri göz önünde bulundurarak seçebilirsiniz:
- yan yana veya iki kişilik pozisyon
- hafif ve kompakt veya dönüştürülebilir ve işlevsel yapı
➦ Her şey “çift” olduğundan, bir seçim yapmadan önce tüm bu
		 özellikleri kontrol etmeyi unutmayın
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0+
CHICCO ARAZİ BEBEK ARABASI
Tek elle hızlı katlama, arazi ruhu, hareket halindeyken tüm ihtiyaçlarınızı
karşılamak için süper konforlu koltuk ve oto koltuğu uyumluluğu.

YENİ

NEDEN SEÇMELİYİM?
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Tüm arazilerde en iyi konforu ve
manevra kabiliyetini sağlamak için
büyük tekerlekler, amortisörler ve
bilyeli rulmanlar.

Multiride, 4 yaşına kadar bebeğin
büyümesini takip edecek şekilde
doğumdan 22kg'ye kadar kullanılabilir.
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0+
MULTIRIDE BEBEK ARABASI
(0-48 AY)

LIGHT GREY

KOMPAKT
KATLANMA

Tek elle hızlı katlama;
katlandığında dik durur

MAKSİMUM KORUMA

Uzatılabilir özelliğe sahip.
Suya dayanıklıdır ve UV50
+ korumasının tüm hava
koşullarına karşı hazır
olmasını sağlar.

KONFOR

STANDART
AKSESUARLAR

TUTMA KOLU

Bebeğinizin refahı, geniş
ve konforlu koltukla
ve tamamen yatar ve
ayarlanabilir sırtlık sayesinde
garanti edilir.

DEEP BLUE

Favori sürüş ayarınızı seçmek
için 3 farklı pozisyonda
ayarlanabilir tutma kolu.

JET BLACK

EK
AKSESUARLAR

Multiride'da bebek
arabasını seyahat
sistemine dönüştürmek
için Kaily oto koltuğu
takmak mümkündür.

75,5 cm

SEYAHAT SİSTEMİ

101-108 cm

BOYUTLAR:

97-104 cm

56 cm

56 c

m

9 kg

32 cm

Yağmurluk

Ayak örtüsü

Yastıklı omuz ve bacak arası
kemerleri

Kaily oto koltuğu için
adaptörler
KOD 06 079638 950 000
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0+
OTOMATİK OLARAK KATLANAN BEBEK ARABASI!
Hayatınızı gerçekten kolaylaştırmak için yenilikçi ve sıra dışı katlama
sistemi: Tutma kolundaki düğmeye bastığınızda, bebek arabası
katlanacaktır. Doğumdan itibaren onaylı geniş ve konforlu koltuk,
maksimum kullanım kolaylığı ve birinci sınıf kaplama, her durumda
hem ebeveynleri hem de bebekleri memnun etmek için mükemmel
bir birleşim.

YENİ

NEDEN SEÇMELİYİM?
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Sadece bir hareket ile bebek
arabası otomatik olarak katlanır.
Katlandığında, kendi kendine
durabilir.

Tamamen yatabilir ve
ayarlanabilir sırtlık sayesinde
doğumdan itibaren kullanılabilir.

45

0+
GOODY BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

COOL GREY

KATLANIR

Sadece bir hareket ile
bebek arabası kendi
kendine katlanabilir!

YUMUŞAK PORTBEBE

Goody bebek arabasında,
Chicco'nun yumuşak
portbebesini dışarıdaki ilk
yolculuklar için kullanabilirsiniz.

ÖZEL DETAYLAR

Birinci sınıf görünüm için
eko-deri ön bar, ön bar,
Chicco logosu ve diğer
detaylar.

ŞASİ

GRAPHITE

STANDART
AKSESUARLAR

Modaya uygun ve hoş duracak
alüminyum borular ve şeffaf
tekerlekler

EK
AKSESUARLAR

TENTE

Bebeğinize daha iyi
koruma sağlamak için
uzatılabilir tente.
46

56 cm

105 cm

BOYUTLAR:

TAŞIMA KOLU

Goody'yi katladıktan
sonra, bebek arabasını
kolayca taşımak için ön
barı kullanabilirsiniz.

79 cm

46,5 cm

6,9 kg
Yağmurluk

25 c

m 46,5 cm

Destekli omuz ve bacak
arası kemerleri

Destekli ve katlanabilir
ön bar

Chicco Yumuşak Portbebe
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0+
KAPANDIĞINDA KÜÇÜK, AÇILDIĞINDA BÜYÜK!
Her yere götürebileceğiniz Chicco ultra kompakt bebek arabası. Rahat, kullanımı
kolay, modaya uygun ve katlandığında en küçük alanlarda bile saklanabilecek
derecede kompakt.

YENİ

NEDEN SEÇMELİYİM?

48

Katlandığında dik durabilir ve ebatları
yalnızca 48x54x26 cm'dir. O kadar
küçük ki seyahatleriniz sırasında kabin
bagajı olarak getirebilirsiniz.

Dolgulu kaplaması sayesinde
bebeğiniz için maksimum konfor
sağlar ve doğuştan itibaren kullanım
için uydundur.
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0+
ÇOKLU SEÇENEKLER

CHICCO MINIMO3 BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

Kaily ve KeyFit bebek arabasına özel adaptörler
ile takılabilir ve kolaylıkla seyahat sistemine
dönüştürülebilir.

CHICCO MINIMO3 SEYAHAT SİSTEMİ
(0-13 KG)

EK AKSESUARLAR
TENTE

Her zaman en iyi korumayı
sağlamak için çıkarılabilir
uçlu geniş tente

YUMUŞAK PORTBEBE

Tamamen rahat olan dış
mekanlarda ilk şekerlemeler
için uygun Chicco Soft bebek
taşıyıcısı

KATLANIR

DOĞUMDAN İTİBAREN
ONAYLANMIŞ

Bebek arabası tek hareketle
kolayca katlanır.

İlk günden itibaren tam
konfor için tamamen
yatırılabilir koltuk sırtlığı
ve ayarlanabilir ayak
desteği.

TAŞIMASI KOLAY

Bebek arabasının her yere
kolayca taşınabilmesi için
uzun omuz askısı ve çanta.
50

54 cm

104 cm

BOYUTLAR:

TASARIM

Modern ve şık tasarım. Döşeme
ile mükemmel bir uyum
sağlayacak şekilde renkli arka
borular ve tekerlekler

83 cm

48 cm

26 c

m

6,3 kg

Miinimo2 ve Miniimo3 Bebek
Arabası için KeyFit Adaptörü
KOD 06 079172 950 000

Kaily oto koltuk için adaptör
KOD 06 079637 950 000

Chicco Yumuşak Portbebe

48 cm
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0+

DENIM

LIGHT GREY

RED PASSION

JET BLACK

STANDART AKSESUARLAR

Yağmurluk
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Yastıklı omuz ve bacak arası
kemerleri

Ayarlanabilir omuz askısı

Taşıma çantası, sırt çantası
olarak kullanılabilir
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0+

CHICCO YUMUŞAK PORTBEBE

YUMUŞAK PORTBEBE
(0-6 AY)
Yumuşak portbebe Goody bebek arabası ve tüm
Miinimo modelleriyle uyumludur.
Bebeğinizin dışarıdaki ilk yolculukları için çok
rahat ve pratik bir çözüm sunar, şaseye kolayca
takılabilir.

YAŞANABİLİRLİK

İlk aylar için konforlu yuva.
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Chicco Yumuşak Portbebe

YATAK PEDİ

Reflü ve burun tıkanıklığını
önlemek için iç yatak pedi kafa
bölgesinde daha kalındır.

TAŞINABİLİR

Portbebe, pratik tutma
sapları sayesinde kolayca
taşınabilir.

0+
HIZLICA KATLANAN BEBEK ARABASI
Kwik.One, hayatınızı kolaylaştırabilen Chicco bebek arabasıdır: Her şeyi kolayca tek bir
hareketle yapabilmenizi sağlar. Verimli ve çok yönlüdür, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak
için kolayca bir seyahat sistemine dönüştürülebilir.
Tek elle katlanır, sürülür ve taşınır.

KWIK.ONE BEBEK ARABASI
(0-36 AY)

KONFOR

Konforlu oturma yeri ve
tamamen yatırılabilen sırt
kısmı, ilk aylarda da bebeğinizin
uykusunu en iyi şekilde
almasını sağlar. Tentenin arka
kısmı çıkarılabilir.

NEDEN SEÇMELİYİM?

KOMPAKT

Arka ekseni sadece 50 cm
genişliğindedir. Bu, dar
alanlardan da geçebilmenize
ve her zaman çevik olmanıza
imkan sağlar

GENİŞLETİLEBİLİR TENTE

ULTRA KOMPAKT

Saklı bölmesiyle çok geniş,
uzatılabilir bir tenteye sahiptir

Süper kompakt katlanma
sistemine sahiptir.

Pratik ve tek elle hızlı kitap kapama sistemine
sahiptir. Kapandığında kendi kendine durabilir.
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Sürüşü ve dönüştürülmesi kolaydır. Kwik One,
pusete sadece bir hareketle takılıp çıkarılabilen
KeyFit oto koltuğuyla uyumludur.

EKO DERİ TUTMA
KOLU

71 cm

105 cm

BOYUTLAR:

KONFORLU OTURMA YERİ

Konfor kiti ile geniş ve konforlu
oturma yeri.

89 cm

50 cm

36

cm 48 cm

9 kg

57

0+

DARK BEIGE

STANDART AKSESUARLAR

58

Ayak örtüsü

Yağmurluk

Destekli konfor kiti

59

0+
ŞEHİR HAYATI ARTIK DAHA KONFORLU!
SimpliCity hafif, pratik ve konforludur. Tek elle kolayca açılabilir ve katlanabilir;
çevikliği, her yere tamamen özgürce hareket etmenize olanak sağlar. Şehir
içindeki günlük gezileriniz için çıkarılabilir büyük sepet. Bebeğinizin her zaman
konforlu hissetmesini sağlamak için tamamen yatırılabilir sırt desteğine sahip
geniş ve ferah koltuk.

GÖZETLEME PENCERESİ

KATLANDIĞINDA KOMPAKT

Bebeğinizle göz temasını her zaman
korumak için pratik gözetleme
penceresi

Kendi kendine durabilen, ultra
kompakt katlama. Taşıma kolu
sayesinde taşıması hafif ve pratiktir.

85 cm

91/102 cm

BOYUTLAR:

81/85 cm

50 cm

7,1 kg

32 cm

STANDART AKSESUARLAR

NEDEN SEÇMELİYİM?

Soğuk günler için sıcacık ayak örtüsü.
(Sadece Kod 079115 için)

Yağmurluk

Çıkarılabilir sepet

Destekli konfor kiti ve ön bar

EK AKSESUARLAR
KeyFit Grup 0 + Oto Koltuğu - Bazalı
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Bebeğinizin ilk günden itibaren içinde
uyuyabilmesi için onu sarmalayacak
şekilde desteklenmiş, tamamen geri
yatabilen sırtlık.

İkili, geniş ve kolay erişilebilir bir sepet;
ikinci sepet içindeki her şeyi yalnızca tek bir
harekette çıkarabilmenize olanak tanıyacak
şekilde kolaylıkla şaseden ayrılabilir.

SimpliCity bebek arabası, KeyFit
oto koltuğuyla uyumludur: oto
koltuğunuzu basit bir hareketle
bebek arabasına kolayca yerleştirin.
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0+

INDIA INK

SCARLET

LILAC

62

GREY

63

0+
TARZI İLE BÜYÜYOR!
Liteway3 bebek arabası ile stil ve
konfor bir arada: Rahat oturma
yeri ve tamamen yatırılabilir sırt
desteği sayesinde her yürüyüşte size
mükemmel bir yol arkadaşı olacak.

KOMPAKT

KONFOR

Kompakt, baston tipi kapanma
ve ekstra hafiflik. (Sadece 7,5 kg
ağırlığındadır.)

5 pozisyona yatırılabilen sırtlığı
tek elinizle ayarlayabilirsiniz.
Çocuğunuza doğumdan
3 yaşına gelene dek
mükemmel destek sağlamak
için ayarlanabilir bacak
kısmına sahiptir.

105 cm

103 cm

BOYUTLAR:

88 cm

48 cm

30

7,5 kg

cm 30 cm

STANDART AKSESUARLAR
NEDEN SEÇMELİYİM?

Modern ve sofistike tarzıyla Liteway3
bebek arabası hem ebeveynler hem de
çocuklar için ideal!
64

Doğumdan itibaren 22 kg'ye kadar
onaylanmıştır.

Maksimum koruma için uzatılabilir
tente.

Soğuk günler için takılıp çıkarılabilen
minder ile ayak koruyucu. (Yalnızca
Kod 079595 içindir.)

Tam yağmurluk.
(Sadece Kod 079595 ve
079596 için)

Katlanabilir, destekli ön bar. Destekli
omuz kayışı ve bacak arası kemeri.
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0+

66

DARK BEIGE

INDIA INK

RED BERRY

JET BLACK

67

0+
ŞAŞIRTICI DERECEDE HAFİF.
İNANILMAZ SAĞLAM.
OHlalà 2, ultra hafif ve ultra kompakt
Chicco bebek arabasıdır.
Modern ve göz alıcı, hem ebeveynler
hem bebekler için konforludur, Chicco
güvenlik standartlarına uygundur
ve katlanabilir tutma kolu sayesinde
katlandığında ultra kompakttır.
Kaldırılması, kullanılması ve taşınması
kolaydır: OHlalà 2, tüm ebeveynler
için mükemmel bir dosttur. Doğumdan
itibaren 15 kg'a kadar onaylanmıştır.

BİRLEŞİK TUTMA KOLU

ULTRA KONFOR

Tek elle kolay ve yumuşak sürüş
için tek tutma yeri.

Doğumdan itibaren bebeğinizin
konforu için çok pozisyonlu ve
tamamen yatırılabilir sırtlık ile
ayarlanabilir bacak kısmı.

YIKANABİLİR

Çıkarılabilir ve yıkanabilir kılıf.

Sadece 3,8 kg

81 cm

68

46 cm

46

cm

3,8 kg

30 cm

STANDART AKSESUARLAR

NEDEN SEÇMELİYİM?

Sadece 3,8 kg.
O kadar hafif ki sadece bir parmağınızla
kaldırabilirsiniz!

72 cm

101 cm

BOYUTLAR:

Tek elle kolay katlama.
Katlanabilir tutma kolu sayesinde
katlandığında çok kompakt.

Ebeveynler için kullanımı kolay, bebekler
için rahat ve konforludur.

Pratik taşıma kolu.

Yağmurluk.

Destekli omuz kayışı ile bacak
arası kemeri ve ön bar.

Geniş sepet.
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ÖZEL BASKI

0+

Dino Derby

BLACK NIGHT

DINO DERBY

SILVER

70

PAPRIKA

71

ÖZEL BASKI

Digital

DIGITAL

72

73

0+
VALIZ GIBI TAŞINABILIR PUSET.
Bebeğiniz için konforlu ve sizin için kullanımı çok pratik;
katlandığında da rahatça sürüklenebilir.

YENİ

ÖN BAR

Bebeği koltuk üzerine
kolayca yerleştirmek
için ön açıklığı olan yeni
ön bar.

NEDEN SEÇMELİYİM?

TUTMA KOLU

Bebek arabasını kolayca
taşıyabilmek için pratik tutma
kolu.

DOĞUMDAN İTİBAREN
ONAYLANMIŞ

TENTE

Bebeğinizle göz temasını
korumak için tente üzerinde
şeffaf pencere bulunur.

Tamamen yatırılabilir
sırt desteği en sevdiğiniz
konumda ayarlanabilir.
Yatma pozisyonunda en iyi
yaşanabilirliği sağlamak için
koltuk uzunluğu 85 cm'dir.

74

Bebek arabasını bir valiz gibi
kolayca taşımak için açılabilir
tutma kolu.

Tek elle katlama; katlandığında kendi
kendine durabilme.

59 cm

103 cm

BOYUTLAR:

7,2 kg

KATLANMA

Tek elle katlanabilen sistemi.

84 cm

49,5 cm

49,5 cm
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0+

STONE

EMERALD

LIGHT GREY

LOLLIPOP

STANDART AKSESUARLAR

Yağmurluk
76

Destekli omuz kayışları ve
bacak arası kemeri

Dolgulu ve katlanabilir ön bar
77

0+
PRATİK VE FONKSİYONEL PUSET!
Günlük yürüyüşler için uygun bebek arabası.
Her kullanımda konfor ve pratiklik.

KONFORLU

ŞEMSİYE TİPİ KATLANMA

Tek elinizle ayarlayabileceğiniz
4 farklı pozisyona yatırılabilir
sırtlık ve küçük çocuklar için ideal
ayarlanabilir bacak kısmı.

Ultra kompakt baston tipi
kapanışıyla çok pratik.

106 cm

104 cm

BOYUTLAR:

85 cm

29 cm

STANDART AKSESUARLAR

NEDEN SEÇMELİYİM?

78

45 cm

7,2 kg

İşlevsel çözümler arayan anne
ve babalar için pratik ve kolay
kullanım tarzı.

Yağmurluk

5 noktalı emniyet kemeri ve
destekli ön bar.
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0+

BLUE PASSION

RED PASSION
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MATRIX

81

0+
HAFİFLİĞİ İKİYE KATLAYIN!
OHlalà Twin, Chicco'nun ultra hafif ve ultra
kompakt ikiz pusetidir.
Modern ve göz alıcı tasarımıyla, ebeveynlere ve
bebeklere OHlalà2 kullanımının konforunu ve
şıklığını bu kez iki kişi için garanti eder!
Kaldırması, kullanması ve taşıması kolaydır,
ikizlerin ebeveynleri için mükemmel bir dosttur!
Doğumdan itibaren 15 kg'a kadar onaylanmıştır.

EKSTRA KORUMA

Fermuarlı gizli bölmesi
bulunan genişletilebilir
tentesi sayesinde ekstra
koruma.

SÜRÜŞÜ KOLAY

Birleştirilmiş tutma kolu,
yalnızca tek elle bile
sürüşün kolay ve çevik
olmasını sağlar.

YENİ

72 cm

100 cm

BOYUTLAR:

88 cm

Kısmen veya tamamen açılabilir
ön bar

82

30 cm

STANDART AKSESUARLAR

NEDEN SEÇMELİYİM?

ULTRA-HAFİF: Sadece 8 kg,
kolayca kaldırabilmeniz için
oldukça hafif!

78 cm

8 kg

Tek elle katlanır, katlandığında çok
kompaktır ve dik durabilir.

Yatırılabilir oturma yeri, ayarlanabilir
ayak kısmı ve genişletilebilir tenteler
ebeveynlerin her bebek için en iyi
ayarı seçmelerini sağlar.

Destekli omuz kemerleri

Büyük bir sepet

Yağmurluk

83

0+

SILVER CAT
BLACK NIGHT

PAPRIKA

84

0+
ÇOK YÖNLÜ VE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR İKİZ BEBEK ARABASI
Çok yönlü, konforlu ve arazi kullanımına uygun. İki bebek taşımak ve hızlı bir şekilde konfigürasyon
değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Birkaç kolay adımda bebek arabasından çocuk arabasına
veya yarı sert portbebeye dönüştürülebilir koltuk. 19 farklı kullanım konfigürasyonu; sadece size en
uygun ayarını seçin. Yumuşak ve keyifli bir sürüş için kauçuk tekerler ve tüm tekerlerde bilyeli rulmanlar
ve amortisörler vardır.

NEDEN SEÇMELİYİM?

86

19 farklı kullanım şekliyle Fully Twin en sevdiğiniz ayarı seçebilmenize
olanak tanır. Her iki koltuk da bebeğinizle birlikte büyür ve onun
büyümesini izleyerek yarı sert port bebe veya bebek arabası şeklinde
kullanılabilir. Bu araba aynı zamanda KeyFit oto koltuğu ile birlikte
seyahat sistemi olarak da kullanılabilir.

Yarı sert portbebe ünitesi, içinde bebeğiniz varken
iskeletten çıkarılabilir ve böylece bebeğiniz evdeki
ilk uykularını içinde yapabilir.
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0+

KOLAY KULLANIM

Engellerin üzerinden kolayca
geçebilmek için bebek arabasını
yukarı kaldıran pedal. Bütün arazi
koşullarında yüksek manevra
kabiliyeti için dolgu tekerlekler,
amortisörler ve bilyeli tekerlekler.

YÜKSEK SÜRÜŞ PERFORMANSI

Lastik tekerlekler, amortisörler ve tüm
tekerleklerdeki bilyeli rulman sayesinde
her durumda kolay manevra kabiliyeti
ve çeviklik.

TENTE

Küçük nesneleri koyabilmeniz
için fileli cebi ve kumaş
halkasıyla açılabilir tente

RÜZGARLIK / BACAK
KORUYUCU

Puset kullanımında
rüzgarlıklar aynı zamanda
ayak koruyucu olarak
kullanılabilir.

TAŞINABİLİR
PORTBEBE

KORUMA

Bebeklerinizi
her koşulda koruyabilmeniz
için ayarlanabilir kulakçıklı
rüzgarlığı mevcuttur.

Konforlu taşıma kolu
sayesinde kolaylıkla
taşınabilir.

BOYUTLAR:

AYARLANABİLİR
OTURMA PARÇASI

88

KATLANMA

Oturma parçası ile birlikte
veya hariç olarak kompakt
biçimde katlanır.

70 cm

94/108 cm

Bebeğinizin olabildiğince rahat
etmesi için pusetin koltuğu
tamamen ayarlanabilir; sırtlık,
koltuk pozisyonu ve ayak
desteği için istediğiniz
ayarı seçmekte özgürsünüz.

YARI SERT PORTBEBE

Evdeki ilk uykuları için,
yarı sert portbebe şaseden
sökülebilir ve düz bir yüzeye
yerleştirilebilir.

KONFORLU

Rahat uykular için yumuşak
ve destekli iç astar

87/106 cm

63 cm

63 c

m 28,5 cm

10,5 kg

82 cm

TUTMA SAPI
Dışarıda dolaşırken ihtiyaç
duyduğunuz herhangi bir
anda, eko-deriden tutma
kolu 4 farklı yüksekliğe
ayarlanabilir.

63 c

m

13,5 kg

39 cm
89

STANDART AKSESUARLAR
19 FARKLI KULLANIM ŞEKLİ: Tek yapmanız gereken favori ayarınızı seçmek.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Yağmurluk

Sert taban, destekli iç kumaş

Geniş ve ferah sepet

Fileli cebi ve kumaş halkasıyla
emzik takma yerine sahip,
uzatılabilen tente

Arka tekerleklerde çamurluklar

Destekli omuz ve bacak arası
kemeri

EK AKSESUARLAR
15

16

17

18

19

Fully için Keyfit oto koltuğu
adaptörü
90
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DIŞ MEKAN AKSESUARLARI

0+

POWER BLUE

RED PASSION

92

93

EVRENSEL SICAK UYKU TULUMU

DIŞ MEKAN AKSESUARLARI

KOLAY ERİŞİM
Ön üst açıklık bebeği birkaç
saniye içinde yerleştirmeyi ve
çıkarmayı sağlar.

Best Friend için 4 mevsim iç küçültücü

Uyku Tulumu- COOL GREY

Chicco Yumuşak Portbebe

Bebek Arabaları için Evrensel Yağmurluk

Bebek Arabaları için Evrensel Kanca

Eşya sepeti

SU GEÇİRMEZ KUMAŞ

Kaily oto koltuğu
için adaptörler

Multiride bebek arabası için
Kaily adaptör
Miinimo2 Bebek Arabası için
KeyFit Adaptörü

Uyku Tulumu - PURE BLACK

AYARLANABİLİR UZUNLUK
Daha da fazla konfor için, yeni doğanlarda
alt kısım kolayca katlanabilir.

Mobil telefon tutucu

94

Fully bebek arabası için KeyFit
Adaptörü
KOD 06 079007 950 000
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KANGURULAR

SİZİN GEZİNİZ.
BEBEĞİNİZİ KUCAKLAYIP
DIŞ DÜNYAYI BİRLİKTE
KEŞFEDEBİLECEĞİNİZ ANLAR.

Bebeğiniz ile ilk gezintileriniz, o konforlu kangurusunun içinde
yatarken ve sizinle sürekli temas halindeyken daha zevkli.
Bebeklerin dış dünyaya karşı merakları çok büyük, bununla
birlikte sizin özgür olabilmeniz de çok önemli. Size tüm
gezintilerinizde eşlik etmek üzere tasarlanan kangurular işte bunu
sağlar. En maceralı yolculuklarınızda bile!
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KANGURULAR
Çocuk 9 ay boyunca annelesiyle ortak fiziksel
bir yaşam sürer; Bu nedenle doğumdan sonra,
bebeğin ebeveynleri ile bağ kurması önemlidir.
Bebek Giyimi, bu bağı desteklemenin çok faydalı
ve pratik bir yoludur. Bu ifade destek yardımı ile
çocuğunuzu "giymek" veya vücudunuzda taşımak
anlamına gelir.

BEBEĞİNİZ VE SİZİN İÇİN DOĞRU
SEÇİMİ NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Konu ilk defa sizin ve bebeğiniz için bir kanguru
seçmek olduğunda nereden başlayacağınızı bilmek
zor olabilir.

İhtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza
uyum sağlayan bir kanguru
seçmenin en iyi yolu:
1  ne kadar süre kullanacağınızı

Bebek Taşımak, bebeğin
doğumdan önce yaşadığı bu
temas, yakınlık ve güvence
deneyimine devamlılık
vermenizi sağlar.

2 n
 e zaman kullanacağınızı
3 h
 angi pozisyonda kullanacağınızı

dikkate alarak seçmektir.

İşte seçiminize yardımcı olabilecek küçük bir rehber:

BEBEK TAŞIMANIN FAYDALARI
DUYGUSAL AVANTAJLAR
✔ Anne ile olan bağı ve genel olarak ebeveyn-çocuk
ilişkisini destekler.
✔ Ebeveynlerin yeni doğan bebek bakımındaki
becerilerini geliştirir.
✔ Ebeveynlerle iletişimi ve ses etkileşimini
desteklemeye yardımcı olur.
✔ Öğrenme ve çocuğun uyum sağlama yeteneğinin
gelişimini destekler.

FİZİKSEL AVANTAJLARI
✔ Özel emzirmeyi destekler.
✔ Fiziksel temas onu sakinleştirip yatıştırdığından yeni
doğanın ağlamasını azaltmaya yardımcı olur.
✔ Sırtüstü pozisyondaki zaman azaldığı için yamuk
kafalılık riskini azaltmaya yardımcı olur.
✔ Hareketlerinizi kolaylaştırır, ellerinizi serbest bırakır.
✔ İlk aylarda kalça çıkığı görülme riskini azaltmaya
yardımcı olur.

DOĞRU BİR BEBEK TAŞIMA İÇİN ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER
C & M POZİSYONU

Desteği seçerken, Uluslararası Hip Displazi
Enstitüsü'nün tavsiyelerine göre, kalçaların
doğru gelişmesi için sırtın fizyolojik olarak
"C" konumunda tutulmasıyla bebeğin iyi bir
şekilde yerleştirildiğine ve bacaklarının doğru
konumda ("M") tutulması için oturma yerinin iyi
yapılandırıldığına dikkat etmek önemlidir.
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1. Kanguruyu uzun süre kullanacaksanız, tüm konfor ve
hafiflikle,
sırtınızdaki
baskıyı
olabildiğince
hafifletecek, bir ERGONOMİK KANGURU seçin.
Aslında, bu tür kangurular, çocuğun rahatça
oturmasını sağlayan ve ağırlığını kaldıran, böylece
onu taşıyan ebeveynin yorgunluğunu hafifleten
sağlam bir tabanla donatılmıştır. Bu destekçiler
farklı konfigürasyonlara sahiptir ve bebeğin yaşına ve
ihtiyaçlarına göre farklı pozisyonlarda kullanıma
olanak verir.
Ergonomik kangurular, tek başına da kullanılabilecek
sert bir tabana sahiptir. Bu şekilde aşağı ve yukarı
hareket etmekte serbest olan bebek otururken rahat
hissediyor ve kollarınızda dünyaya bakabiliyor. Ağırlığı
sırtınıza vermeden kollarınızda tutabiliyorsunuz.

VE BEBEK İLK ADIMLARINI ATMAYA MI
BAŞLADI?
İlk yıl boyunca çocuklar kendi ayakları ile hareket
ederek dünyayı keşfetmek için büyük bir istek
duyarlar, ancak gerektiğinde annenin ve babanın
kollarına geri dönebilmeleri gerekir (çünkü
yoruldukları zaman bunu yapmak isterler) !
Bu durumda kalça destekli oturma yerine sahip
kangurular en iyi dostunuz olabilir!

2. Uzun süre kullanmak üzere "sezgisel ve basit" bir
ürün istiyorsanız, hem ilk aylarda "ebeveyne
dönük pozisyonda" hem de yanınızda dururken
dünyayı keşfetmesi için "kalça pozisyonunda"
kullanılabilen ve aynı zamanda "sırtta taşıma
pozisyonunu" garanti eden ve bebeği ilk
günden itibaren karşılayan ÇOK POZİSYONLU
KANGURU ilginizi çekebilir.
3. Bebeğinizi kendinize yakın tutabilme fikri
hoşunuza gidiyorsa, ve ilk aylarda onunla
yürürken bile bunu yapmayı planlıyorsanız,
KULLANIMI KOLAY KANGURU, doğumdan
itibaren kullanılabilir ve bebeği 9 kg'a, yaklaşık
6-7 aya kadar “ebeveyne dönük pozisyonda”
taşımak için idealdir.
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BEBEĞİNİZİ STİLİNİZDEN ÖDÜN VERMEDEN TAŞIMAK
İÇİN ERGONOMİK VE ÇOK POZİSYONLU.
Öndeki kesikli kısım sayesinde, Myamaki Complete bebeğin
fizyolojik büyümesine doğal olarak uyum sağlar ve doğru
C-omurga pozisyonunun korunmasına yardımcı olur. Ergonomik ve
konforludur. İlk günden 15 kg'a kadar bebeğinizin büyümesini izler.

YENİ

IHDI
Myamaki Complete kanguru, Uluslararası
Kalça Sağlığı Örgütü tarafından,
önerildiği gibi kullanıldığında
'kalça-sağlık' ürünü olarak kabul
edilmiştir.

NEDEN SEÇMELİYİM?

Ergonomik ve güvenli sırt ve
bacak desteği.
100

Destekli bel ve omuz kayışları,
bebeğinizin ağırlığının dengeli
ve doğru bir şekilde dağılmasını
sağlar.

Pratik, çok işlevli ve kapüşonlu iç
küçültücü.
101

0+
ÇOKLU POZİSYON
Myamaki Complete, bebeğinizin büyümesine eşlik etmek için, maksimum ebeveyn çocuk yakınlığı
sağlayan pozisyondan, bebeğinizin dış dünyayla bağlantı kurabileceği pozisyona kadar çeşitli taşıma
pozisyonları sunar.
EBEVEYNE DÖNÜK POZİSYON
0+

SIRTTA TAŞIMA POZİSYONU
6 M+

GREY AQUARELLE

DENIM BEIGE

GREY STRIPES
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MYAMAKI AIR
BEBEĞİNİZİ SERİN BİR ŞEKİLDE
TAŞIYABİLMENİZ İÇİN ERGONOMİK VE
ÇOK POZİSYONLU

0+

YENİ

Myamaki Air, bebeğinizin büyümesini ilk günden 15 kg'a kadar
takip eden ergonomik ve evrimsel kangurudur.
Nefes alabilen 3D gözenekli iç kısım ve destekli bel ve omuz
kemerleri hem ebeveynler hem de bebekler için maksimum
konfor sağlar.

IHDI
Myamaki Air kanguru, Uluslararası Kalça
Sağlığı Örgütü tarafından, önerildiği gibi
kullanıldığında 'kalça-sağlık' ürünü olarak
kabul edilmiştir.

NEDEN SEÇMELİYİM?

104

Oturma yerinin yeni tasarımı geniş ve
konforludur.
Bebeğinizin bacakları için kalçanın
sağlıklı M pozisyonunda olmasını sağlar.

Kangurunun yapısı, bebeğinizin sırtı için sağlıklı
C-pozisyonunun korunmasına yardımcı olur
ve kangurunun önünde bulunan kesik kısım
sayesinde bebeğin fizyolojik
büyümesine doğal olarak uyum sağlar.

Destekli bel ve omuz kayışları,
bebeğinizin ağırlığının dengeli ve doğru
bir şekilde dağılmasını sağlar.
105

MYAMAKI AIR

0+

ÇOKLU POZİSYON
Maksimum ebeveyn - çocuk yakınlığı sağlayan ebeveyne dönük pozisyon ve bebeğinizin
dış dünyayla bağlantı kurmasını sağlayan sırtta taşıma pozisyonu, Myamaki Air'i her durumda
mükemmel bir dost yapar.

EBEVEYNE DÖNÜK POZİSYON
0+

SIRTTA TAŞIMA POZİSYONU
6 M+

SILVER

EMPIRE
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0+
BASİT VE SEZGİSEL: TIPKI SİZ SARILIYORMUŞSUNUZ GİBİ.
EasyFit, bir tişört gibi giyilebilir ergonomik bir kangurudur. Çok kolay ve
konforlu olan bu kanguru "ten tene" anlarınız için en iyi dostunuzdur.

IHDI
EasyFit kanguru, Uluslararası Kalça
Sağlığı Örgütü tarafından, önerildiği gibi
kullanıldığında 'kalça-sağlık' ürünü olarak
kabul edilmiştir.

NEDEN SEÇMELİYİM?

108

Tişört gibi giyilir ve size ve
bebeğinize mükemmel uyum
sağlar.

Bebeğin kalçasının doğru
pozisyonda olmasını sağlayan
ergonomik oturma yeri.
M-POZİSYON TESTLİ

Kolay ayarlanabilir oturma
genişliği.
109

0+
EBEVEYN &
BEBEK ONAYLI

PEDİATRİSTLER
TARAFINDAN TEST
EDİLMİŞTİR.

97 bebek üzerinde yapılan
bilimsel araştırma ile
test edilmiştir: Doğru
duruş üzerine pediatrik
değerlendirme ve ürün testi
yapılmıştır.

YENİ DOĞAN
POZİSYONU

İlk aylarda bebeğinizin başı
ve boynu için ekstra destek
sağlar.

EKSTRA KONFOR

Koruyucu tabakasıyla, ikinci
bir cilt gibi yakınlık sağlar.

KULLANIMI
KOLAY VE UYUMLU

Tişört giyer gibi basit takılır
ve maksimum konfor için
kolayca uyum sağlar.

OXFORD

DARK BEIGE

GEOMETRIC

BLACK NIGHT

KOLAYCA
AYARLANABİLİR

Bebeğinizin doğumundan
9 kg olana kadar yaşadığı
fizyolojik büyüme evrelerinde
mükemmel uyum sağlar.

KOLAY SAKLAMA
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Chicco Juvenile, Avrupa’da çocuk ürünlerinin tasarımını ve üretimini düzenleyen çocuk güvenliği
yönetmeliklerinin sürekli gelişimi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
Süregelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak kataloğumuzun geçerlilik süresi boyunca ürünlerimizi
değiştirmek zorunda kalabiliriz.
Bu nedenle burada verilen detaylar ve göstergeler bağlayıcı değildir.
Bebek arabası ağırlıkları aksesuarsız olarak gösterilir (güneşlik, sepet vb.).
Ayrıca, baskı işlemine bağlı olarak, renkler ve kumaş gerçek maddelere kıyasla farklı sonuçlar verebilir.
Bu katalogdaki ürünlerin bulunma durumu her zaman üretim kapasitelerimize tabidir.
Baskı 2019/2020
Artsana Group Copyright, Haziran 2019
Telif hakkı sahibinin önceden onayı alınmadığı sürece, bu katalogda yer alan resimlerin,
fotoğrafların ve çizimlerin hiçbiri, dijital veya mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya
başkalarına iletilemez.
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