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60 yılı aşkın tecrübemizle günümüzde 120’den fazla ülkede, 
ebeveynlerin hikâyelerini dinliyor ve sürekli yeni hikâyeler keşfediyoruz.

Ve hiçbir zaman bu konuda yorgunluk hissetmiyoruz. Aynı tutkuyla, tüm ebeveynlerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek yenilikçi ürünler tasarlarken, bugün bir adım daha ileri giderek, anne ve babalar 

dışında, çocuklar üzerinde emeği olan herkesin ihtiyaçlarına kulak vermek istiyoruz. 
Sonuçta, bir dereceye kadar hepimiz ebeveyn sayılmaz mıyız?

EBEVEYNLİK
“Ebeveynlik”, Chicco’nun felsefesini yansıtan kelimelerin 

başında gelmektedir. Felsefemiz, değer verdiğimiz 

çocuklarımıza bir ebeveynin bakabileceği şekilde 

bakma ilkesi üzerine kurulmuştur. Bu ilke anneanneleri/

babaanneleri ve dedeleri, teyzeleri/halaları, amcaları/

dayıları, öğretmenleri, bakıcıları, kısaca çocukların bakım 

görevini üstlenen herkesi kapsamaktadır.

UZMANLIK
Ebeveynlik konusunda sahip olduğumuz 60 yılı aşan 

tecrübemizle, temel prensiplerimize bağlı kalarak, yeni 

çözümler üretmeye devam ediyoruz. Uymakla yükümlü 

olduğumuz yüksek kalite standartları ile birlikte kaliteden 

hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. 

İNOVASYON (YENİLİK)
Daima daha ileri gitmeyi hedefliyoruz. İhtiyaçlarını 

anlayabilmek için ebeveynler üzerinde sürekli gözlem 

yaparak, çocuk yetiştirme süreçlerini mümkün olduğunca 

kolaylaştırmak ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler 

sunmak amacıyla kendilerini dinliyoruz. Her gün onlara 

yakın olarak ancak onların yerlerini almadan çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Hem insana hem de çevreye saygı duyarak, her zaman 

sorumlu bir şekilde davranmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü 

bir çocukla ilgilenmenin aynı zamanda onun yetiştiği çevre 

ile de ilgilenmek anlamına geldiğinin farkındayız.  

DEĞERLERİMİZ

Chicco, her ihtiyaca göre tasarlanmış mükemmel ve

yenilikçi ürünleriyle çocukların bakımını üstlenen,

herkese yakın bir markadır: Bebek arabalarından uyku zamanına, 

banyo zamanlarından araba seyahatlerine ve

kıyafetlere kadar.
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CHICCO ARAŞTIRMA MERKEZİ

İhtiyaçlarını anlayabilmek ve yenilikçi çözümler sunabilmek için çocuklarla ilgilenen herkesi 
gözlemleme ve kendilerini dinleme fırsatı buluyoruz. Chicco Araştırma Merkezi, çocuk ve 
ebeveynlerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek üzere kurulmuş, İtalyan menşeili bir 
araştırma merkezi olup, bünyesinde ulusal ve uluslararası uzmanları, farklı enstitü ve kuruluşları 
(doktorlar, araştırmacılar vs.) barındırmaktadır. Söz konusu bu kişi ve kuruluşların katılımları 
ebeveynliğin doğası, yani çocuk bakımı ve ebeveynlerin refahı ile ilgili bilgi birikimimizi 
geliştirmemize yardımcı olmaktadır. 
Bu iş birliği çalışanların güncel kalmalarını ve yeni ürün geliştirme aşamasında tavsiyeler ve 
yenilikçi fikirler sunmalarını sağlar.

Her doğum, her ailenin yaşantısında kutlanması gereken benzersiz ve heyecan 
verici bir andır. Ebeveynlik, çocuğunuzun ilk adımlarından, uyku saatlerine, banyo 
zamanından, araba seyahatlerine kadar özel anlarla dolu mükemmel bir yolculuktur. 
Bu durum, bizlere seçilmiş bazı ürünlerimizle bu kılavuzu hazırlamamız konusunda 
ilham vermiştir. Ürünlerimiz güvenli ve güzel olmanın yanı sıra, eşsiz ve hayatınızda 
bir kez yaşayacağınız anlarınıza, sevgi ve tecrübe katmak üzere tasarlanmıştır. 
Çünkü Chicco için her bir ebeveynin, her bir anı özeldir. 

HER AN, 
YANIBAŞINIZDA.

Evde en iyi şekilde 
yaşamanın mutluluğu

Güvenli bir seyahatin keyfini
çıkarma mutluluğu

EVDE

ARABADA

Dünyayı birlikte 
keşfetmenin mutluluğu

YOLDA
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SEYAHAT SİSTEMLERİ

NEDEN BU 
ÜRÜN?

KATLANMA

İKİ YÖNLÜ 
KULLANILABİLİR 

OTURMA 
PARÇASI

PORTBEBE 
UYUMU

OTO KOLTUĞU 
UYUMU

Kullanımı kolay 
ve fonksiyonel 

üçlü

Teleskopik 
katlama

Sprint Synthesis

Trend ve yüksek 
performanslı 
mekanizma

Tek elle katlama X

Best Friend 
Comfort

Best Friend
Light

Kiros i-Size
Fast In

Kaily

Daima rahat ve
pratik

Tek elle katlama X

Best Friend 
Comfort

Best Friend
Light

Kiros i-Size
Fast In

Kaily

Eşsiz katlama 
sistemine sahip 
bebek arabası

 
Kendi kendine 

katlanma

Chicco Soft 
Carrycot

Kiros i-Size
Fast In

Kaily

OTO KOLTUKLARI
OTO KOLTUKLARI SAYFA 155

YÜKSELTİCİLER
GRUP 1/2/3 SAYFA 227

ARABADA

4 Ü 1 ARADA  
ÇÖZÜMLER SAYFA 75

4 Ü 1 ARADA
AKSESUARLARI SAYFA 81

UYKU ZAMANI 
ANNE YANI BEŞİKLER SAYFA 85

BEŞİK AKSESUARLARI SAYFA 110

PARK YATAKLAR  SAYFA 117

RAHATLAMA ZAMANI
ANA KUCAKLARI VE  
BEBEK SALINCAKLARI SAYFA 120

YEMEK ZAMANI 
MAMA SANDALYELERİ SAYFA 128

YÜKSELTİCİ MAMA
SANDALYELERİ SAYFA 142

BANYO ZAMANI 
BEBEK KÜVETİ VE 
ALT DEĞİŞTİRME SAYFA 148

EVDE

SEYAHAT SİSTEMLERİ SAYFA 7

BEBEK
ARABALARI SAYFA 27

İKİZ BEBEK
ARABALARI SAYFA 53

AKSESUARLAR SAYFA 64

KANGURULAR SAYFA 66

DIŞARIDA
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TRIO SPRINT – BEBEK ARABASI 0+TRIO SPRINT0+
KOD 079366

Trio Sprint, Chicco’nun genç ve pratik ebeveynler için kullanıma sunduğu bütüncül bir çözümdür. Trio Sprint 
siyah iskeleti ile birlikte sahip olduğu basit ve minimalist tasarımıyla, dikkat çekici sportif bir görünüme 
sahiptir. Tasarımda bebeğinizin konforu da ihmal edilmemiştir!
Kumaş seçenekleri ve kontrast parçaları Trio’ya modern ve trend bir hava katar!

SYNTHESIS 0+ OTO KOLTUĞU
0-13 KG

BEBEK ARABASI 
36 AY

PORTBEBE
0-9 KG

Sprint bebek arabası hafiftir ve kolaylıkla kontrol edilebilir. Kapatıldığında oldukça kompakt bir 
yapıya sahiptirler ve taşınması oldukça kolaydır. Geniş ve rahat oturma yeri, bebeklerin her koşulda iyi 
hissetmelerini ve kolayca hareket edebilmelerini sağlar. 

1 KATLANDIĞINDA KOMPAKTTIR
Sprint bebek arabasını kapatmak ve katlamak oldukça kolaydır ve 
kapatıldığında kompakt bir yapıya bürünür.

2 KONFORLU
Geniş, rahat koltukları çıkarılabilen, dolgulu ön bara sahiptir. 

3  360° DÖNEBİLEN TUTMA KOLLARI
Bebek arabasının tutma kolları son derece ergonomik ve kavraması kolay 
şekilde tasarlanmış olup ebeveynlerin, kendilerine uygun kullanma tarzını  

 seçmelerine imkân tanır.
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TRIO SPRINT – OTO KOLTUĞU 0+TRIO SPRINT - PORTBEBE0+
Sprint portbebe son derece pratik ve hafiftir. Şaseye kolayca kilitlenebilen sistemi sayesinde tek bir 
hareketle hızlıca ana iskelete monte edilebilir. 

1  AYARLANABİLİR SIRT DESTEĞİ
İç kısımda, tek elle arkaya yatırılabilen bir sırt desteği mevcuttur.

2 KONFORLU
En iyi konfor koşullarını sağlamak için üründe dolgulu şilte ve iki farklı 
şekilde kullanılabilen ayak örtüsü mevcuttur.

3  ARAÇ İÇİ KULLANIM
Araç kiti ve karın bölgesi kemeri ile birlikte araç içinde kullanım için 
onaylanmıştır.

Trio Sprint, bebeklerin doğumdan itibaren 13 kg’lık ağırlığa gelinceye kadar geçen süre boyunca, ECE 
R44/04 standardına uygun olarak onaylanmış Synthesis XT – Plus oto koltuğu içermektedir. Ürün araç 
içinde kullanılacağı zaman bebeğin yüzü arkaya bakacak şekilde konumlandırılmalıdır. 

1 GÜVENLİK VE KONFOR
Ürün 3 bağlantı noktalı bir emniyet kemeri, destekli omuz askısıve kasık 
bölgesi desteği ile donatılmıştır. En uygun pozisyon için, bebeğinizin ilk 
aylarında da kullanabileceği, iç küçültücü yastık da ürün içinde yer 

 almaktadır. 

2 GEZME MODU
Ana iskelete kolayca ve hızlı bir şekilde bağlanır.

ÇOCUĞUN 
AĞIRLIĞI GRUP UYGUN POZİSYON

0-13 kg Grup 0+

(hava 
yastıksız)

 3 bağlantı noktalı emniyet kemeri ile uygun pozisyon
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TRIO SPRINT BLACK 0+
TEKNİK BİLGİLER

90 cm45 cm

65
 c

m

4,9 kg

39 cm54 cm88 cm
35 cm

96
 c

m

94
 c

m

9 kg

67 cm
45 cm

56
 c

m

3,2 kg

Kod: 079366
Ambalaj boyutları: 100 x 51 x 66 cm

Ambalaj ağırlığı: 21,9 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Portbebe ile beraber araçla seyahatte 
kullanılması için araç kiti ve karın bölgesi 

bandı

İçerisinde seyahat tipi alt değiştirme örtüsü 
bulunan geniş çanta

Doğumdan itibaren kullanılması için 
doğru pozisyonu sağlayan oto koltuğu 

iç küçültücü

Ayak örtüsü Yağmurluk

KOD 06 079366 430 000

SANDSHELL 8APIQQE*ahgbhi+

KOD 07 079366 410 000

BLACK NIGHT 8APIQQE*ahgbif+
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BEST FRIEND - Ürün Bilgileri

BEST FRIEND PRO BEBEK ARABASI
0-36 AY ARASI

KAILY OTO KOLTUĞU
0 - 13 KG

BEST FRIEND PLUS BEBEK ARABASI 
6-36 AY ARASI

BEST FRIEND PRO -
BEBEK ARABASI 0+

KOD 079866

Yeni Best Friend Pro bebek arabası, ürünü benzersiz kılan şık ve uygun özelliklerin kombinasyonlarının 
bir parçası olarak size sunulmaktadır. Bebek arabasında bulunan sırt desteği tamamen yatırılabilir 
özellikte olduğundan, bebeğinizin doğum anından itibaren rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca koltuk, her iki 
yönlü (bebeğin yüzünün ebeveyne ve yola bakabileceği şekilde) kullanıma da elverişlidir. Ek olarak, ürün 
sahip olduğu yapısal farklılıklar ve birinci sınıf kaplama nedeniyle konfor ve şıklık açısından ebeveynler ve 
bebekler için vazgeçilmez bir konfor ve stil kaynağı olacaktır. 

KATLANDIĞINDA 
KOMPAKTTIR

60 x 25 x 68 cm

OTURMA 
PARÇASI 

OLMADAN

60 x 30 x 77 cm

OTURMA PARÇASI 
İLE BİRLİKTE 
KATLANMA

1 DOĞUMDAN İTİBAREN KULLANIMA UYGUNDUR
 Tek elle tamamen yatay konuma getirilebilen sırt desteği sayesinde 
Best Friend Pro Bebek Arabası ilk günden itibaren kullanılabilir. Ayrıca, 
bebekler ve ebeveynler için en uygun pozisyonu garanti etmek adına bebek 
arabasında ayarlanabilir kollar ve ayak destek aparatları bulunmaktadır.

3 PREMIUM DETAYLAR
 Bebek arabasını oldukça çekici hale getiren ögeler şüphesiz sahip olduğu 
renkli metalik iskelet ve iyi düşünülmüş birinci sınıf kaplamalardır. Ayrıca 
eko- deri parçalar ve kumaşlar da Best Friend Pro’ya şık ve özel bir görünüş 
katar.

2 HER KOŞULDA RAHAT
 Best Friend Pro bebek arabası fermuarla açılıp genişletilebilir bir tenteye 
ve fileli bir gözetleme penceresine sahiptir. Su geçirmez yapısı sayesinde 
her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanılabilir. Yeni tekerlek tasarımı 
sayesinde oldukça pratik ve kolay bir sürüş imkânı sunar. Arka tekerleklerin 
her ikisi de darbe emici amortisörler ve bilyeli rulmanlarla donatılmıştır. 
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BEST FRIEND PLUS -
BEBEK ARABASI6+

KOD 079935

Best Friend Plus bebek arabası, özellikleriyle, rahat ve hareketli bir bebek arabası arayan ebeveynlere 
mükemmel bir çözüm sunar. 6 ay ve üzeri bebeklerin kullanıma uygun olan oturma parçası kolaylıkla öne 
ve arkaya bakacak şekilde ayarlanabilir ve tek bir hareketle kapanabilir. Best Friend Plus bebek arabası, 
gündelik gezintiler için akıllı ve rahat bir çözümdür.

KAPATILDIĞINDA YER KAPLAMAZ

60 x 24,5 x 68,5 cm 60 x 24,5 x 76,5 cm

OTURMA 
PARÇASI İLE

OTURMA PARÇASI 
OLMADAN

1 HER DURUMDA KONFORLU
 Best Friend Plus ebeveynlere oldukça konforlu ve kullanışlı bir deneyim
sunar. Bebeğiniz, 3 farklı pozisyonda ayarlanabilen konforlu oturma parçası 
ve ayarlanabilen ayak desteği ile uyku saatlerinin tadını çıkaracak. 

 Ayarlanabilir tutma yeri ebeveynlere kolaylıkla uyum sağlar.

2 HER KOŞULA UYGUN
 Fermuarlı ve su geçirmeyen özelligi ile birlikte genişletilebilir
tentesi, bebek arabasını tüm hava koşulları için ideal hale getirir.

3 KEYİFLİ BİR SÜRÜŞ
 Best Friend Plus bebek arabasının her tekerleğinde darbe emici 
amortisörler bulunur, böylelikle ebeveynler bebekleriyle sorunsuz ve 
keyifli yürüyüşlerin tadını çıkarabilir.

0+KAILY OTO KOLTUĞU
KOD 079875

Kaily oto koltuğu, ECE R44/04 standardına uygun olarak, doğumdan itibaren 13 kg’a kadar kullanılmak üzere 
onaylanmıştır ve bebek arabasının içinde bebeğin yüzü ebeveyne bakacak şekilde konumlandırılmalıdır. 
Hafif ve fonksiyonel bir ürün olan Kaily oto koltuğu, araç içi seyahatlerde ve ilk günlerden itibaren günlük 
gezilerde kullanım için son derece uygundur. 

1  GÜVENLİ VE KONFORLU
Kaily Oto Koltuğu, 3 bağlantı noktalı emniyet kemeri sistemi, çıkarılabilen 
iç küçültücü ve destekli omuz ve kasık bantları ile donatılmıştır  

 Tüm bu parçalar bebeğinizin güvenliğini ve rahatlığını sağlamak amacıyla  
 kullanılmaktadır.

2  KORUYUCU TENTE
Tente, bebek arabası iskeleti üzerinde kullanıldığında bile, bebeğinizi 
yağmur ve UV50+ ışınları karşısında etkin bir şekilde korumak üzere  

 tasarlanmıştır.

3  GEZME MODU
Hızlı bağlantı sistemi sayesinde bağlantıları sayesinde çerçeveye hızlı ve 
kolay bir şekilde monte edilebilir.

ÇOCUĞUN 
AĞIRLIĞI GRUP UYGUN POZİSYON

0-13 kg Grup 0+

(hava 
yastıksız)

 3 bağlantı noktalı emniyet kemeriyle uygun pozisyon
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TEKNİK BİLGİLER

30 cm60 cm95 cm
60 cm

77
 c

m

10
6 

cm

11,2 kg

BEST FRIEND PRO
BEBEK ARABASI

Kod: 079866
Ambalaj boyutları: 53 x 25 x 70 cm

Ambalaj ağırlığı: 14 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

KAILY OTO KOLTUĞU

63 cm
45 cm

57
 c

m

3,6 kg

Kod: 079875 / 079487
Ambalaj boyutları: 67 x 46 x 37 cm

Ambalaj ağırlığı: 4,6 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Yağmurluk

0+
BEST FRIEND PRO - 
KOLEKSİYONU

KOD 06 079866 420 000

PIRATE BLACK

8APIQQE*bdjdif+

KOD 05 079866 250 000

DESERT TAUPE

8APIQQE*bdjdjc+
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0+ 0+
BEST FRIEND PLUS - 
KOLEKSİYONU

BEST FRIEND -  
KOLEKSİYONU

KOD 05 079935 250 000

DESERT TAUPE

8APIQQE*bdijic+

KOD 06 079935 420 000

PIRATE BLACK

8APIQQE*bebaed+

BEST FRIEND 
PRO BEBEK 
ARABASI

BEST FRIEND 
PLUS BEBEK 
ARABASI
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GOODY PLUS 0+
KOD 079877

Goody Plus, doğumdan 22 kg’lık ağırlığa ulaşıncaya kadar kullanımı onaylanmış, kendi kendine katlanabilen 
eşsiz bir bebek arabasıdır. Sıra dışı ve yenilikçi mekanizması bebek arabasının tek bir hareketle kolayca 
katlanmasını sağlar. Goody plus, Chicco Soft Portbebe ve Kaily Gr0+ oto koltuğu koltuğu ile birlikte 
kullanılabilir. Geniş oturma parçasının kullanımı oldukça kolaydır ve birinci sınıf detaylar, her durumda 
ebeveynleri ve bebekleri memnun etmek için mükemmel birleşimi bir araya getirir. 

1  KENDİ KENDİNE KATLANMA
Yalnızca tek bir hareketle, bebek arabası otomatik olarak 
katlanabilmektedir. Katlandığından oldukça kompakt bir yapıya bürünür 
ve tek başına dik halde durabilir. Daha kompakt olabilmesi için ön barı  

 da Goody Plus ile birlikte katlanabilmektedir.

2 22 KG’A KADAR KULLANILABİLİR
Tamamen yatırılabilen sırt desteği sayesinde ürün, doğumdan itibaren 
itibaren, bebek 22 kg’lık ağırlığa ulaşıncaya dek kullanılabilir.

3 KAPLAMALAR
Borular, tutma kolu ve ön barı özel kaplamadır özel kaplamalıdır. 

GOODY PLUS0+

4 OTURMA PARÇASI
Dolgulu omuz ve bacak arası kemerlerine sahip geniş ve rahat koltuk, 
bebeğinizin konforu için mükemmel çözümler sunar.

5 TENTE
UV50+ ışınlarına karşı tam koruma sağlayan güneşlik, genişleyebilen  
gizli bir bölüme sahiptir. 

6 TEKERLEKLER
Yenilikçi şeffaf polikarbonat tekerler, ürüne havalı bir görünüş ve yüksek 
manevra kabiliyeti katar. Tüm tekerlerde darbe emici  

 amortisörler bulunmaktadır. 



2524

GOODY PLUS0+

KAILY 
OTO KOLTUĞU

CHICCO
SOFT PORTBEBE

7 SEYAHAT SİSTEMİ
 Goody Plus hızlı bir şekilde bir seyahat sistemine dönüşebilir. Ürün Chicco Soft Portbebe ve Chicco 
Kaily oto koltuğu ile birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

• KAILY OTO KOTUĞU
Yeni Kaily Oto Koltuğu doğumdan 13 kg ağırlığa kadar kullanılabilir. ECE R44/04 yönetmeliğine uygundur. Hafif ve 
fonksiyonel bir ürün olan Kaily Oto Koltukları otomobille seyahatlerde ve günlük gezilerde rahatlıkla kullanılabilir.

• CHICCO SOFT PORTBEBE
Chicco Soft Portbebe, Goody Plus Bebek Arabası ile birlikte kullanılabilmektedir. Ürün bebek arabasının ana iskeletine kolay ve 
hızlı bir şekilde bağlanabilir. Her bir yanda bulunan 2 adet kemer ile bağlantı kolaylıkla yapılabilir.

TEKNİK BİLGİLER

46,5 cm79 cm

10
5 

cm

25 cm
46,5 cm

56
 c

m

6,9 kg

Kod: 079877
Ambalaj boyutları: 46 x 25,5 x 59 cm

Ambalaj ağırlığı: 7,9 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Yağmurluk
Dolgulu Omuz ve 

bacak arası kemer pedleri

İLAVE AKSESUARLAR

Kaily oto koltuğu adaptörü
KOD: 06 079739 950 000

Chicco soft portbebe
KOD: 08 079765 510 000
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KOD 07 079877 720 000

GREY MIST

8APIQQE*bfcjfh+

KOD 06 079877 210 000

GRAPHITE

8APIQQE*bdjhgh+
*check availability with local Planning

KOD 04 079877 190 000*

DUSTY GREEN

8APIQQE*bfcide+

KOD 05 079877 510 000

INDIGO

8APIQQE*bdjhed+

GOODY PLUS0+

KOD 05 079877 170 000

PINK

8APIQQE*bdjhcj+

KOD 05 079877 500 000

BALSAM

8APIQQE*bdjhdg+

KİTAP 
KATLANMA 

YAZALIM

NEDEN BU 
ÜRÜN?

UYGUN 
KULLANIM 

GRUBU

KATLANMIŞ 
HALDEKİ 

BOYUTLAR
AĞIRLIK

TEK ELLE 
KATLANABİLME

TENTE
BİRLİKTE 

KULLANIMA 
UYGUN PARÇALAR

Her yolda 
kullanılabilen 
bebek arabası

0 Ay -
22 kg

75,5x56x28
cm

9
kg

X

UV 50+ 
koruma

Su geçirmez
Uzatılabilir

Chicco Soft 
Portbebe – Kaily 

Oto Koltuğu

En iyi 
seyahat 
arkadaşı

0 Ay -
22 kg

55x48x22
cm

5,5
kg

X

UV 50+ 
koruma

Su geçirmez
Genişletilebilir

Chicco Soft 
Portbebe – Kaily 

Oto Koltuğu

Otomatik 
olarak 

katlanabilen 
en küçük 

bebek arabası

0 Ay -
15 kg

53x44x25
cm

5,6
kg

X
UV 50+ 
koruma

Su geçirmez

En hafif ürün
0 Ay -
15 kg

72x47x30
cm

4,1
kg

X

UV 50+ 
koruma

Su geçirmez
Uzatılabilir

El arabası 
kadar 

kullanışlı 
bir bebek 
arabası

0 Ay -
15 kg

59x49,5x24
cm

7
kg

X
Gözetleme 
penceresi

TELESKOPİK 
KATLANMA

NEDEN BU 
ÜRÜN

UYGUN 
KULLANIM 

GRUBU

KATLANMIŞ 
HALDEKİ 

BOYUTLAR
AĞIRLIK KATLANABİLİR 

ÖN BAR
GENİŞLETİLEBİLİR 

TENTE AKSESUARLAR

Baston 
bebek 
arabası

0 Ay -
22 kg

30x105x30
cm

7,5
kg

X X
Yağmurluk

Taşıma kolu

HAFİF BEBEK ARABALARI
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KOD 079628

Her yolda kullanılabilen puset modeli!
Tek elle hızlı katlama özelliği, oldukça konforlu koltuğu ve oto koltuğu uyumu her türlü ihtiyaca cevap 
vermektedir. 

1 HER ARAZİ KOŞULUNA UYUMLU
Dolgu kauçuk lastikler, tüm tekerlerdeki darbe emici amortisörler ve 
arka tekerlerde yer alan bilyeli rulmanlar sayesinde ürün her türlü arazi 
koşulunda kullanılabilir.

2 DOĞUMDAN 4 YAŞINA KADAR KULLANIM İMKANI
Multiride doğumdan itibaren bebeğiniz 22 kg’lık ağırlığa 
ulaşıncaya kadar kullanılabilir. Sırt desteği tamamen yatay 
konuma getirilebilir ve 4 farklı pozisyona ayarlanabilir.

3 TENTE
Büyük ve genişletilebilir şekilde tasarlanan tente UV50+ ışınlarına karşı 
tam koruma sağlar ve su geçirmez yapıdadır. 

0+MULTIRIDEMULTIRIDE0+

4 HIZLI KATLANMA
Tek elle katlama; kapatma/katlama kolu koltuk minderinin alt kısmında 
yer almaktadır. Katlandığında ürün tek başına dik halde durabilir.

5 OTURMA PARÇASI
Oldukça geniş ve rahat olan koltuk dolgulu omuz ve kasık kemerleriyle 
donatılmıştır.

6 TUTMA KOLU
Tutma kolu 3 farklı pozisyonda ayarlanabilir.

7 SEYAHAT SİSTEMİ
Multiride  Kaily oto koltuğu ve Chicco Soft Portbebe ile kullanılabilecek 
şekilde tasarlandığı için kolaylıkla bir seyahat setine dönüştürülebilir.
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TEKNİK BİLGİLER

56 cm97/104 cm

10
1/

10
8 

cm

32 cm
56 cm

75
,5

 c
m

9 kg

Kod: 079628
Ambalaj boyutları: 49 x 24 x 76 cm

Ambalaj ağırlığı: 12 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Dolgulu bacak örtüsü Yağmurluk Dolgulu omuz ve bacak arası kemer pedleri

İLAVE AKSESUARLAR

Kaily oto koltuğu adaptörü
KOD: 06 079638 950 000

Chicco Soft Portbebe
KOD: 08 079765 510 000

0+MULTIRIDE

KOD 05 079628 280 000

LIGHT GREY

8APIQQE*bcfghi+

KOD 08 079628 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bcfgjc+
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CHICCO WE 0+CHICCO WE0+
KOD 079885

*Seyahat esnasında izin verilen el bagajı boyutları, seyahat şirketlerinin yönetmeliklerine göre farklılık gösterebilir.

CHICCO WE seyahat tutkunuzu en iyi şekilde tatmin edecek yeni bebek arabasıdır. Seyahat sistemine 
dönüşebilen yapısı sayesinde, ürünün kullanımı bebeğinizle yapacağınız seyahatler için son derece uygundur 
ve doğumdan itibaren 22 kg’ye kadar kullanılabilir. Kapatıldığında, seyahatlerde el bagajı olabilecek kadar* 
kompakt bir hale bürünen CHICCO WE, ebeveynler tarafından istenen her yere kolaylıkla taşınabilir. 
CHICCO WE size seyahatlerinizde çok iyi bir yol arkadaşı olacaktır.

1 KOMPAKT
 Katlandığında ultra kompakt hale gelen yapısı sayesinde, ebeveynlere 
uçak seyahatleri de dâhil olmak üzere, tüm seyahatlerinde eşlik edebilir. 
CHICCO WE ile bebeğinizle seyahat etmenin kolaylığını fark edeceksiniz. 

2 ÇOK KOLAY KATLANMA
 CHICCO WE sahip olduğu, yalnızca tek el kullanımını gerektiren, otomatik 
katlama mekanizması sayesinde oldukça kolay bir şekilde katlanır. Kapalı 
haldeki bebek arabası aynı şekilde, tek bir hareketle kolayca açılabilir. 

3 SEYAHAT SİSTEMİ
 CHICCO WE hızlı bir şekilde seyahat sistemine dönüşebilen 
yapısı sayesinde, bebeğiniz 22 kg’ye ulaşıncaya kadar size 
sınırsız seyahat etme özgürlüğü sunar. Chicco Kaily oto 
koltuğu ve Chicco Soft Portbebe ile birlikte kullanılabilen 
ürün, seyahat sırasında ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonelliği 
ve kullanım kolaylığını temin eder. 

Chicco Soft Portbebe Chicco Kaily oto koltuğu

4 HAFİFLİK
 CHICCO WE son derece kompakt bir bebek arabası olmasının yanı sıra, 
yalnızca 5,5 kg olan ağırlığı ile de hafiflik konusunda dikkat çekmektedir. 
Bu durum seyahat sırasında konfor ve pratiklikten ödün vermek istemeyen 
ebeveynler için son derece iyi bir haberdir. Daha fazla rahatlık için, taşıma 
esnasında, ürün içinde yer alan sırt çantası da kullanılabilir.

5 KONFOR VE KORUMA
  Tek elle tamamen yatırılabilen ve çoklu pozisyona ayarlanabilen sırt 
desteği ve koltuk üzerinde yer alan yanal delikli parçalar, CHICCO WE’yi 
bebeğiniz için bir konfor kaynağına dönüştürür. Daha kolay hava alabilme 
ve düzgün bir havalandırma sistemi için delikli parçalar genişletilebilir tente 
üzerinde de kullanılabilir. 

6 DIŞ MEKAN DOKUNUŞU
 CHICCO WE sahip olduğu koleksiyon ve tasarım seçenekleriyle dış mekân 
algısını tamamen yansıtmaktadır. Ürünün dinamik ve çok fonksiyonlu 
yapısı, gümüş ve deri detaylarla zenginleştirilmiştir. Yoğun ve canlı renkler 
de koleksiyona temel şeklini vermektedir.
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TEKNİK BİLGİLER

22 cm48 cm86 cm
48 cm

55
 c

m

10
1 

cm

5,5 kg

Kod: 079885
Ambalaj boyutları: 48 x 21 x 58 cm

Ambalaj ağırlığı: 7,5 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Yağmurluk Dolgulu omuz ve bacak arası kemer pedleri Seyahat Çantası

İLAVE AKSESUARLAR

Kaily oto koltuğu adaptörü
KOD: 06 079729 950 000

Chicco Soft Portbebe
KOD: 08 079765 510 000

CHICCO WE 0+

KOD 00 079885 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjgfb+

KOD 05 079885 500 000

BALSAM

8APIQQE*bdjghf+

KOD 06 079885 950 000

BLACK

8APIQQE*bdjggi+

KOD 06 079885 230 000

CYCLAMEN

8APIQQE*bdjgic+
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CHEERIO 0+
KOD 079735

CHICCO SOFT PORTBEBE0+

KOD 08 079765 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bcfacj+
1 CHICCO SOFT PORTBEBE

Soft Portbebe 0-6 ay arası kullanılabilir. Üzerindeki kemerler bebek 
arabasına kolayca bağlanabilir. Goody Plus, Chicco WE ve Multiride ile 
birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

2  ŞİLTE
İç kısımda bulunan şiltenin baş kısmı, reflü ve burun tıkanmasını önlemek 
adına, daha kalın olacak şekilde üretilir.

3  TUTMA SAPLARI
Portbebe üzerinde bulunan pratik saplar içinde bebek varken kolaylıkla 
taşınabilir.

Cheerio, doğumdan 15 kg’ye kadar kullanılabilen, otomatik katlama özelliğine sahip en kompakt Chicco 
bebek arabasıdır. Son derece kompakt yapısı, kullanım kolaylığı ve tek bir dokunuşla katlanabilme 
mekanizması sayesinde ürün, fonksiyonellik ve kompaktlık arayışında olan ebeveynler için etkili bir çözüm 
sunar. 

1  OTOMATİK KATLANMA
 Yalnızca tek bir dokunuşla, Cheerio otomatik olarak katlanabilir ve size, 
bebeğiniz kucağınızdayken, herhangi bir sorun yaşamadan tek elinizle 
bebek arabasını kapatma imkânı sunar. 

2 KOMPAKT
 CHEERIO sahip olduğu kompakt yapısı sayesinde, uçuşlarda bir el bagajı 
olarak rahatlıkla kullanılabilir*. Ayrıca, bebek arabası katlandığında, daha 
kompakt bir yapı elde edebilmek adına, tampon kolu da aşağı kaydırılarak 
katlanabilir.

3  KULLANIM KOLAYLIĞI
 CHEERIO sahip olduğu tek dokunuş mekanizması sayesinde kolay 
katlanabilir bir ürün olmasının yanı sıra tek bir hareketle de kolayca açılabilir. 
Tampon kolu, aynı zamanda, taşıma için bir sap görevi görür. Cheerio 5,6 kg 
ağırlığı ile oldukça hafif, kompakt ve kullanıcı dostu bir üründür.

*Seyahat esnasında izin verilen el bagajı boyutları, seyahat şirketlerinin yönetmeliklerine göre farklılık gösterebilir.
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4  KONFOR
 Bebek arabasında, çoklu pozisyona ayarlanarak tamamen yatay konuma 
getirilebilen bir sırt desteği mevcuttur. Takılıp çıkarılabilen tente, takılı 
olduğu anlarda bebeğinizi güneş ışığına direkt maruziyetten korur. Dolgulu 
omuz ve bacak arası kemer pedleri ile donatılmış geniş ve rahat bir oturma 
parçasına sahip olan ürün ayrıca bebeğiniz için bir rahatlama ve konfor 
kaynağına dönüşecektir.

5  BİRİNCİ SINIF KAPLAMALAR
  Cheerio sahip olduğu minimal detaylar sayesinde, ilk bakışta bir tasarım 
harikası olarak görünecektir. Şık pastel renkler, birinci sınıf bir görünüm 
sağlayan eloksallı parçalar gibi farklı makro ve mikro özelliklerle geliştirilen 
koleksiyona şekil vermektedir.

6  ŞIK TEKERLEKLER
 Temiz bir çizgi ile karakterize edilen tekerlekler, stil ve tasarımdan ödün 
vermeden, hareket kolaylığı sağlarlar. 

CHEERIO0+
TEKNİK BİLGİLER

25 cm44 cm76 cm
44 cm

53
 c

m

97
 c

m

5,6 kg

Kod: 079735
Ambalaj boyutları: 43,5 x 25,5 x 57 cm

Ambalaj ağırlığı: 6,6 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Yağmurluk Dolgulu omuz ve bacak arası kemer pedleri
Tutma sapı ve omuz askıları olan 

seyahat çantası
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LITEWAY 4 0+CODE COMPLETE 079892
CODE BASIC 079891

KOD 04 079735 200 000

BLOSSOM

8APIQQE*bdjgjj+

KOD 05 079735 130 000

HYDRA

8APIQQE*bdjhaf+

KOD 08 079735 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bdjhbc+

CHEERIO0+
Liteway 4, sıklıktan ödün vermeden hafiflik ve pratiklik arayan ebeveynler için kusursuz bir bebek
arabasıdır. Hafif ve ince alüminyum şasesi ve sık kuması bebeğinize konforlu bir yolculuk deneyimi
yaşatacak.

1 KOMPAKT VE PRATİK
 Hafif alüminyum şasesi ve taşıma kolu ile birlikte katlanan kompakt Liteway 
4, pratik ve rahat bir bebek arabası arayan, hareketli bir yaşam tarzı olan 
ebeveynler için idealdir.

2 EKSTRA KORUMA
 UV50+ korumalı ve su geçirmeyen genişletilebilir tentesi bebeğinizi her hava 
kosulunda korur. Tente bölümündeki açıklık kusursuz bir hava sirkülasyonu 
sağlar.

3 BEBEĞİNİZİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN KULLANIMA UYGUN
 Liteway 4, doğumdan itibaren 22 kg’ye kadar kullanıma uygun olup; baş 
desteği tek hareketle tamamen arkaya yaslanabilir ve ayarlanabilir ayak 
desteği ile birlikte uykular çok daha konforlu hale gelir.

4 ŞIK VE KONFORLU KUMAŞLAR
 Liteway 4 dayanıklı kumaşa, zarif ve şık renklere sahiptir; geniş oturma 
parçası, şık ve konforlu yürüyüşler sağlayan dolgulu bir konfor seti içerir.

YENİ
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TEKNİK BİLGİLER

30 cm48 cm88 cm
30 cm

10
5 

cm

10
3 

cm

7,5 kg

Kod: 079891 / 079892
Ambalaj boyutları: 29 x 25 x 109,5 cm

Ambalaj ağırlığı: 10,4 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

AKSESUARLAR

STANDART

Dolgulu ön bar Taşıma kolu
Omuz

ve kasık kemerleri

Yağmurluk

KOD 04 079892 200 000

BLOSSOM

8APIQQE*bfdebb+

KOD 05 079892 130 000

HYDRA

8APIQQE*bfdeci+

KOD 07 079892 470 000

GREY

8APIQQE*bfdeec+

KOD 08 079892 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bfdedf+

LITEWAY 4 0+
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OHLALÀ 3 0+OHLALÀ 30+
KOD 079733

OHlalà 3, oldukça hafif bir Chicco bebek arabasıdır ve doğumdan itibaren 15 kg’ye kadar kullanıma 
uygundur. Modern, şık ve rahat tasarımıyla bebeğinizle dolaşırken fark edileceksiniz. Kapatıldığında ekstra 
kompakttır, yeni tekerlekleri ve fonksiyonel yapısı sayesinde kullanımı kolaydır ve ebeveynlerin en iyi 
dostudur.

1 EKSTRA HAFİF
Yalnızca 4,2 kg ağırlığıyla tek bir parmağınızla bile kaldırabilirsiniz!
Katlandığında ön barı taşıma kolu olarak kullanabilirsiniz.

2 EKSTRA KOMPAKT
OHlalà 3 katlandığında çok az yer kaplar, bebek arabanızı tek elinizle
kolaylıkla katlayabilir ve açabilirsiniz.

3 KOLAY BİR SÜRÜŞ
Birleşik taşıma kolu sayesinde OHlalà 3 kolaylıkla sürülür ve tek bir
hareketle katlanır.

4 HER KOŞULDA KONFORLU
Fermuarlı, UV50+ korumalı ve su geçirmeyen genişletilebilir tentesi, 
farklı pozisyonlara ayarlanabilen tamamen yatırılabilir baş destegi ve 
ayarlanabilir ayak desteği her ihtiyaç için mükemmel bir çözüm sunar.

5 ŞIK - HAREKETLİ YAŞAM TARZINA UYGUN
Yeni modern koleksiyonumuz tasarımındaki yepyeni kumaşları ile 
birlikte renkli bir şaseye sahiptir. Astarlar kolaylıkla çıkarılabilir ve 
yıkanabilir.

6 ÖNLENEMEYEN MACERA TUTKULARI İÇİN
OHlalà 3, daha büyük ve daha sağlam tekerleklere sahiptir, dolayısıyla
engebeli yollarda kullanımı çok kolaydır. Artık sizin için sınır
yok, bebeğinizle birlikte dilediğiniz her yere gidebilirsiniz.
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TEKNİK BİLGİLER

30 cm47 cm81 cm
47 cm

72
 c

m

10
1 

cm

4,2 kg

Kod: 079733
Ambalaj boyutları: 43 x 28,5 x 64 cm

Ambalaj ağırlığı: 7 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

AKSESUARLAR

STANDART

Yağmurluk
Dolgulu omuz kemerleri

ve kasık kemeri
Alışveriş şepeti

KOD 08 079733 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bdifgc+

KOD 07 079733 720 000

GREY MIST

8APIQQE*bdifff+

KOD 07 079733 640 000

RED PASSION

8APIQQE*bdifhj+

OHLALÀ 3 0+
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TROLLEY ME 0+TROLLEY ME0+
KOD 079865

Trolley Me valiz gibi taşınabilen bir bebek arabasıdır. Bebekler için oldukça konforlu ve ebeveynler için son 
derece pratik olan ürün, kapalı haldeyken de kolayca sürülebilir.

1 VALİZ GİBİ TAŞINABİLİR
Bebek arabasını bir valiz gibi kolayca taşımak için açılabilir tutma kolu.

2 KATLANMA SİSTEMİ
Tek elle katlama; katlandığında dik durur.

3 ÖN BAR
Öne doğru açılabilen yeni ön bar, bebeğin koltuğa kolayca 
yerleştirilmesine imkân tanır. 

4 OTURMA YERİ
Geniş ve rahat oturma parçası, destekli omuz ve bacak arası kemer 
pedleri ile donatılmıştır.

5 SIRT DESTEĞİ
Doğum itibaren kullanılabilir;  Sırt desteği tamamen yatırılabillir ve 
çoklu pozisyona ayarlanabilir. Yatış pozisyonunda, toplam uzunluk 85 
cm olur.

6 TENTE
Güneşliğin üst kısmında delikli bir gözetleme penceresi bulunmaktadır.
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TEKNİK BİLGİLER

49,5 cm 24 cm49,5 cm84 cm

59
 c

m

10
3 

cm

7,1 kg

Kod: 079865
Ambalaj boyutları: 46 x 22 x 60 cm

Ambalaj ağırlığı: 8,5 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

STANDART

AKSESUARLAR

Dolgulu Omuz ve bacak arası 
kemer pedleri

Bebek arabasını taşımak için taşıma kolu Yağmurluk

KOD 00 079865 850 000

STONE

8APIQQE*bchhbj+

KOD 05 079865 840 000

EMERALD

8APIQQE*bchicf+

KOD 05 079865 960 000

LOLLIPOP

8APIQQE*bchidc+

KOD 05 079865 280 000

LIGHT GREY

8APIQQE*bchibi+

TROLLEY ME 0+
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İKİZ BEBEK 
ARABALARI

X
(ADAPTÖRLER)

X
(ADAPTÖRLER)

X
(ADAPTÖRLER)

BEBEK ARABASI VE 
OTO KOLTUĞU UYUMU 

NEDEN BU ÜRÜN? TEK ELLE KATLAMA
TAMAMEN 

YATIRILABİLİR SIRT 
DESTEĞİ

OTO KOLTUĞU 
UYUMU

Dönüştürülebilir 
koltuklara sahip ikiz 

bebek arabası
X X

Oldukça hafif ve 
oldukça kompakt

X X
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FULLY TWIN 0+FULLY TWIN0+
KOD 079003

Fully, Chicco’nun dönüştürülebilen ikiz bebek arabası! Çok yönlü, rahat ve çok katlı kullanım. İki bebeği 
aynı anda taşımak ve hızlı ayar değişimi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca birkaç adımda 
dönüştürülebilen koltuklarla bebek arabası bir çocuk arabasına ya da bir yarı sert portbebeye kolaylıkla 
dönüştürülebilir. Fully ayrıca Key Fit oto koltuğu ile birlikte bir seyahat sistemi olarak da kullanılabilir. 
Ürün, dolgu tekerlekleri ve darbe emici amortisörler ile arabada iki bebek bulunması durumunda dahi, 
yumuşak ve zevkli bir sürüş deneyimi sunar. 

1 19 FARKLI KULLANIM
19 farklı kullanım seçeneği, ebeveynlere favori ayarlarını seçme şansı sunar. 
Koltuklar dönüştürülebilir yapıda olup, söz konusu bu özellik hem bebek 
arabası hem de çocuk arabası olarak kullanım sırasında, bebeğin yüzü 
ebeveynine bakacak şekilde ya da tam tersi konumda kullanıma imkân 
tanır. Çift yönlü kullanım seçeneği bebeğin ilk 3 yıllık gelişimini takip  

 etme olanağı sunar. 

2  YARI SERT PORTBEBE
Üründe bulunan sert gövde koltukları kolay bir şekilde portbebeye 
dönüştürmenize yardımcı olur. Bebek içindeyken şaseden ayrılabilen 
parçalar sayesinde bebekleriniz uykularına evde de devam edebilirler. 
Tente sapı da portbebeleri kolayca taşımaya yardımcı olur.

3  KATLANMA
Şase tek bir hareketle kolayca katlanabilir.

1  KONFORLU
Üründe yer alan yumuşak, destekli iç astar, Fully portbebeleri doğumdan 
itibaren ilk uykularda kullanım için ideal ve rahat kılar.

2 TENTE
Arka kısmında bir cep bölmesi bulunan genişletilebilen tente küçük 
eşyaların konulması için kullanılabilir.

3 TAŞIMASI KOLAYDIR
Konforlu taşıma kolu sayesinde kolayca taşınabilir.

Bebek arabası koltukları kolaylıkla yarı sert portbebelere dönüştürülebilir. Portbebeler, bebeklerin yüzleri 
birbirine dönük olacak şekilde kullanılabilir. Ayak örtüsü, iç astar ve genişletilebilen tente her zaman yüksek 
konfor ve koruma sağlar.
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FULLY TWIN0+
Fully bebek arabaları üzerine 2 adet oto koltuğu yerleştirilerek ürün iki katlı bir seyahat sistemine 
dönüştürülebilir. Fully Bebek Arabaları, Chicco KeyFit oto koltukları ile birlikte kullanılabilir.

1  FARKLI OPSİYONLAR
Oto koltuğu, farklı yaşlardaki çocuklar için, bir koltuk ya da yarı sert bir 
portbebe ile birlikte kullanılabilir.

2 TUTMA SAPI
Birinci sınıf tutma sapı, 4 farklı yükseklik konumunda ayarlanabilir.

3  KOLAY KULLANIM
Yolda karşılaşılan engellerin üzerinden geçebilmek için kullanılan pedal, 
aynı zamanda ebeveynlerin bebek arabasını kolayca kaldırmalarını sağlar.

FULLY TWIN 0+
19 farklı kullanım seçeneği arasından kendinize uygun olan şekli kolayca seçebilirsiniz.
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STANDART

AKSESUARLAR

Yağmurluk Sert gövde ve destekli iç astar Geniş ve derin sepet
Fileli cebi ve kumaş halkasıyla 

emzik takma yerine sahip 
genişletilebilen tente

İLAVE 
AKSESUARLAR

Arka tekerleklerde çamurluklar
Destekli omuz ve bacak arası 

kemer pedleri

Fully için Keyfit oto koltuğu 
adaptörü

KOD: 06079007950000

TEKNİK BİLGİLER

28,5 cm63 cm87/106 cm
63 cm

70
 c

m

94
/1

08
 c

m

10,5/16,5
kg

Kod: 079003
Ambalaj boyutları: 58,5 x 40 x 76 cm

Ambalaj ağırlığı: 21,3 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

KOD 00 079003 600 000

POWER BLUE

8APIQQE*bajadg+

KOD 00 079003 850 000

STONE

8APIQQE*bajaed+

FULLY TWIN 0+
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OHLALÀ TWIN 0+OHLALÀ TWIN0+
KOD 079279

Ohlala Twin Chicco’nun son derece hafif ve kompakt yapıdaki ikiz bebek arabasıdır. Modern ve göze 
hitap eden tasarımıyla, her iki bebek ve ebeveynler için aynı konforu ve Ohlala akıllı tasarımını garanti 
etmektedir. Ürünün sürüş ve taşıma esnasında sahip olduğu kaldırma kolaylığı ikiz sahibi olan ebeveynler 
için ürünü son derece kullanışlı hale getirmektedir. Doğumdan itibaren 15 kg’ye kadar kullanılabilir.

1 ULTRA HAFİF
Ürün 8 kg ağırlığıyla, kolayca kaldırılıp taşınabilir.

2  KOMPAKT VE KOLAY KATLANMA
Tek elle katlanabilen ürün, katlama mekanizması sayesinde 
katlandığında kompakt bir hale gelmektedir. Katlandığında dik durabilir.

3  KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN KONFOR
Tamamen yatırılabilen koltuklar, ayarlanabilir ayak destekleri ve 
genişletilebilen tenteler, ebeveynlere her durumda, her bir bebek için 
özel ayarlamalar yapabilme fırsatı verir.

4  SÜRÜŞ KOLAYLIĞI
Tutma kolu, sürüşü tek elle de kolay ve hızlı hale getirir.

5  EKSTRA KORUMA
Fermuarlı gizli bir bölmesi de bulunan genişletilebilir tente, tüm hava 
koşullarında etkili bir koruma sağlar.
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OHLALÀ TWIN SILVER CAT 0+

STANDART

AKSESUARLAR

Kısmen veya tamamen açılabilir 
ön bar

Büyük sepet Destekli omuz kemerleri Yağmurluk

KOD 07 079279 710 000

PAPRIKA

8APIQQE*bcfegd+

TEKNİK BİLGİLER

30 cm78 cm88 cm
78 cm

72
 c

m

10
0 

cm

8 kg

Kod: 079279
Ambalaj boyutları: 74,5 x 28,5 x 63 cm

Ambalaj ağırlığı: 10,5 Kg
Paket içindeki ürün sayısı: 1

KOD 07 079279 410 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*bcfefg+

KOD 00 079279 060 000

SILVER CAT

8APIQQE*bcfeej+
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Multiride bebek arabası için Kaily 
oto koltuğu adaptörü

KOD 06 079638 950 000

Goody Plus bebek arabası için 
Kaily oto koltuğu adaptörü

KOD 06 079739 950 000

Chicco We bebek arabası için 
Kaily oto koltuğu adaptörü

KOD 06 079729 950 000

Fully  bebek arabası için Keyfit 
oto koltuğu adaptörü

KOD 06 079007 950 000

8APIQQE*bcfhbf+ 8APIQQE*bdjjba+ 8APIQQE*bdjhhe+ 8APIQQE*bahcif+

Bebek arabaları için yapışkan 
reflektör

KOD 06 079723 000 000

Bebek arabaları için ışık

KOD 06 079724 000 000

Puset taşıma filesi

KOD 06 079523 950 000

Bebek arabaları için 
telefon tutucu

KOD 06 079767 000 000

8APIQQE*bediih+ 8APIQQE*bedhjf+ 8APIQQE*aebgii+ 8APIQQE*bcgfbe+

2013 Trio Car Kit

KOD 06 079809 000 000

8AKDQRA*ihgfii+
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MYAMAKI FIT 0+
KOD 079460

KANGURULAR

NEDEN BU 
ÜRÜN?

SIRTTA 
TAŞINABİLME

ULUSLARARASI 
KALÇA SAĞLIĞI 

ÖRGÜTÜ ONAYI

T-SHIRT GİBİ 
GİYİLEBİLME

AĞIRLIK 
ARALIĞI

%100 
ergonomik 

bebek taşıyıcı, 
vücudun 

ayrılmaz bir 
parçası

X X
MAKSİMUM 

15 Kg

Kolay ve sezgisel X X
MAKSİMUM 

9 Kg

Myamaki Fit kanguru, Uluslararası
Kalça Sağlığı Örgütü tarafından,

önerildiği gibi kullanıldığında
‘kalça-sağlık’ ürünü olarak kabul

edilmiştir.

 
 

Yeni Myamaki Fit, doğumdan itibaren kullanılabilecek şekilde tasarlanan, Chicco’nun son kangurusudur. 
Myamaki Fit sahip olduğu yenilikler ve düzenlemeler sayesinde, doğumdan itibaren 15 kg’ye kadar kullanım 
için uygundur. Ürün ebeveynler ve bebekler için ergonomik ve konforludur. İtalyan bir Bebek Giyim Okulu 
ile birlikte geliştirilen Myamaki Fit, bebeğin fizyolojik büyümesini göz önünde bulunduran ilk ve tek bebek 
taşıma aparatıdır. 

%100 ERGONOMİK
Geniş oturma alanı bebeklerin 
ayak gelişimleri ve kalça sağlığı 

için önemli olan M-pozisyonunu 
ve ürün yapısı da bebeğinizin 
sırt yapısı için önem arz eden 

C-pozisyonunu sağlar.

%100 KONFORLU
Myamaki Fit bebeği rüzgardan, 

güneşten ve uyku saati 
esnasında karşılaşabileceği  

diğer etkenlerden korumak için 
yanal fermuarlı bir cep ve pratik 

bir kapüşonla donatılmıştır.

EBEVEYNLERİN VÜCUT 
YAPILARINA UYGUN

Ürün, tüm bedenlere uygun 
tasarımı sayesinde her bir 

ebeveynin vücuduna mükemmel 
şekilde uyum sağlar. Myamaki 

Fit bebek için uygun pozisyonun 
ayarlanmasına yardımcı 

olmasının yanı sıra bebeğin 
ağırlığının vücuda uygun 

şekilde dağıtılmasına da katkıda 
bulunur.  

YENİ
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MYAMAKI FIT0+
BEBEKLER İÇİN %100 UYGUN
Tüm boyutlara uyarlanabilen yapısı sayesinde, Myamaki Fit her bebek için, doğal ve fizyolojik büyümeyi de 
göz önünde bulundurarak, uygun genişlik, derinlik ve uzunluk ölçülerine ayarlanabilir. 

AYARLANABİLİR 
OTURMA ALANI

Oturma kısmı, merkezi 
bir iplisistem sayesinde 

ayarlanabilir ve 
bebeğinizin ayakları 

için her zaman 
doğru desteği ve 

M-pozisyonunu korur.

BOYUN DESTEĞİ
Bebeğin baş ve boyun 

bölgesini uygun şekilde 
desteklemek için 

panelin üst kısmının 
ayarlanması adına 

bir baş destek şeridi 
mevcutttur.

4D PANEL 
DÜZENLEMESİ

Yan kısımlarda bulunan 
tokalar sayesinde 

panel ayarı her bebeğe 
uygun olacak şekilde 

yapılabilmektedir.

DERİNLİK AYARI
Ön kısımda yer alan 
özel yırtmaçlı açıklık 

sayesinde bebeğinizin 
zamanla gelişen 

sırt yapısına uygun 
olarak derinlik ayarı 

yapılabilir.

0+ EBEVEYNE 
DÖNÜK POZİSYON

6+ SIRTTA 
TAŞIMA 

POZİSYONU

ÇAPRAZ
KEMERLER

ÇOKLU POZİSYON SEÇENEĞİ
Myamaki Fit, maksimum anne-çocuk bağına izin veren pozisyondan bebeğinizi sırtınızda kolayca 
taşıyabileceğiniz pozisyona kadar bebeğinizin büyümesine adım adım eşlik eden %100 ayarlanabilir bir 
kangurudur.

MYAMAKI FIT 0+
TEKNİK BİLGİLER

37 cm

62
 c

m

0,42 kg

Ambalaj boyutları: 24,5 x 15 x 35 cm
Ambalaj ağırlığı: 0,78 Kg

Paket içindeki ürün sayısı: 1

KOD 00 079460 790 000

LEAF

8APIQQE*bdhjda+

KOD 00 079460 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdhjcd+

KOD 06 079460 820 000

BURGUNDY 
POWDER

8APIQQE*bdhjbg+
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EASYFIT 0+EASYFIT0+
KOD 079154

Basit ve sezgisel ergonomik kangurunun giyilmesi ve ayarlanması son derece kolaydır. Hem ebeveynlerin 
hem de bebeklerin vücutlarına tam olarak oturan ürün, 9 kg taşıma kapasitesi ile miniklerin büyüme ve 
gelişim süreçlerine eşlik eder.

1  ERGONOMİK VE KALÇA İÇİN GÜVENLİ POZİSYON
Geniş oturma bölümü, bacakların doğru “M” pozisyonunda tutulmasını 
sağlar.

2  GİYİLMESİ KOLAYDIR
Kanguru bir T-shirt gibi kolayca giyilebilir ve hem bebeğin hem de 
annenin/babanın vücuduna tam oturur.

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

TEKNİK BİLGİLER

33 cm

55
 c

m

0,3 kg

Ambalaj boyutları: 18 x 12,5 x 30,5 cm
Ambalaj ağırlığı: 0,48 Kg

Paket içindeki ürün sayısı: 1

3  YENİDOĞAN POZİSYONU
İlk aylarda bebeğinizin baş ve boynu için ekstra destek sağlar.

4 KULLANIMI KOLAY
Tişört giyer gibi kolay takılır ve maksimum konfor için kolayca uyum sağlar. 

5 KOLAY TAŞINABİLİR
Ürün kullanılmadığı zamanlarda kolayca katlanarak saklanabilir.
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KOD 07 079154 410 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*ahfahc+

KOD 04 079154 790 000

OXFORD

8APIQQE*bccgdj+

KOD 05 079154 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*baggga+

KOD 00 079154 770 000

MOON GREY

8APIQQE*bfaiaj+

EASYFIT0+


