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Doświadczenie, wiedza, zaufanie ...Graco
Graco® to marka o zasięgu globalnym, oferująca artykuły
dla dzieci budzące zaufanie i uznanie rodziców. Już od
ponad 60 lat oferujemy tak rodzicom, jak i ich pociechom
przemyślane, praktyczne i niezawodne rozwiązania.
Rozwiązania intuicyjne, wypływające z troski kochającego
rodzica o swoje dziecko. Stąd w portfolio marki szeroki
zakres innowacyjnych produktów, począwszy od wózków,
fotelików po kojce, krzesełka, czy huśtawki. By w pełni
zaspokoić potrzebę zapewnienia dziecku bezpieczeństwa
i ochrony, ukojenia, pielęgnacji i najwyższego komfortu.

3

BY ODKRYWAĆ RADOŚĆ
RODZICIELSTWA KAŻDEGO DNIA!

Pasja, energia, entuzjazm... GRACO
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Wózki

WÓZKI
Codzienny styl życia uległ zmianie, odkąd macie pod opieką
swój drogocenny skarb. Dotychczasowa swoboda została
zastąpiona nowym zakresem obowiązków, niemniej dzięki
produktom Graco bez trudu można je opanować.
Wózki Graco poprzez prostotę składania i funkcjonalne
rozwiązania, sprawiają, że ich użytkowanie jest dziecinnie
proste, a dla dzieci – komfortowe i bezpieczne.
Graco® Evo .............................................................................................. 8-10
Graco® Evo Avant ................................................................................. 11-12
Graco® Evo XT........................................................................................ 13-14
Mirage..................................................................................................... 15-16
Stadium Duo.......................................................................................... 17-18
Modes Duo............................................................................................. 19-20
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GRACO EVO

Wózki

®

Codzienny styl życia uległ zmianie, odkąd
macie pod opieką swój drogocenny skarb.
Dotychczasowa swoboda została zastąpiona
nowym zakresem obowiązków, niemniej dzięki
produktom Graco bez trudu można je opanować.
Wózki Graco poprzez prostotę składania
i funkcjonalne rozwiązania, sprawiają, że ich
użytkowanie jest dziecinnie proste, a dla dzieci
– komfortowe i bezpieczne.
Wózek Graco EVO jest odpowiedni już od pierwszych
chwil życia, stworzony z myślą o nowoczesnych
rodzicach prowadzących aktywny tryb życia.
Międzynarodowe nagrody, potwierdzają uznanie
rodziców bez względu na szerokość geograficzną.
Lekka, zwrotna i nowoczesna konstrukcja zapewnia
łatwe prowadzenie i użytkowanie w każdym terenie.
Wózek Graco Evo ma przekładane siedzisko, a
jego oparcie można pochylić do pozycji prawie
leżącej. Składa się jedną ręką, więc jest idealnym
towarzyszem każdej podróży.
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GRACO EVO
®
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PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO
Z GONDOLĄ

TRAVEL SYSTEM
Z FOTELIKIEM 0+

• od urodzenia do ok. 3 roku życia (0-15 kg)
• Travel System- mocowanie fotelika za
pomocą systemu Click Connect
• Kompatybilna gondola EVO
• Odwracane siedzisko przodem lub tyłem
do kierunku jazdy
• Łatwe składanie za pomocą jednej ręki
• 3 - pozycje nachylenia oparcia siedziska
do pozycji niemal leżącej
• regulowana wysokość rączki odpowiednio
do wzrostu rodzica
• Regulowany podnóżek
• Opcja blokady przedniego koła
• Odpinany pałąk umożliwia łatwy dostęp
do dziecka
• Duży kosz na zakupy
• Zdejmowana tapicerka wraz z osłonkami
na pasy
• W zestawie: folia przeciwdeszczowa oraz
osłona na nogi

OPCJA Z OSŁONĄ NA NÓŻKI

EVO – Kompatybilne

BLACK GREY

SNUGRIDE™ FOTELIK
SNUGESSENTIALS™ i-SIZE FOTELIK
SNUGRIDE™ i-SIZE FOTELIK

W zestawie: folia przeciwdeszczowa
oraz osłona na nogi

Wózki

EVO – Kolorystyka

(sprzedawane osobno)

LUXURY GONDOLA | BLACK GREY
Odpowiednia od ur. do ok. 6 m-ca. Zawiera wkładkę dla
noworodka

(Zobacz na str. 26-28)

EVO – Travel System

Kompatybilny z fotelikiem SnugRide, SNUGESSENTIALS™ i-SIZE ,
SNUGRIDE™ i-SIZE

BLOCK PARTY

CRIMSON

MINERAL

TOASTED ALMOND

BLACK GREY

EVO – Trio

Kompatybilny z gondolą Evo oraz fotelikami 0+- SnugRide, SNUGESSENTIALS™ i-SIZE ,
SNUGRIDE™ i-SIZE

CRIMSON

BLACK GREY

MINERAL
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GRACO EVO AVANT
®

Stylowy, nowoczesny,
komfortowy... po prostu
Evo AVANT
Nieszablonowa stylistyka, wysoka
jakość tkanin oraz subtelne
wykończenia są odpowiedzią na
rosnące potrzeby wymagających
rodziców.
• od urodzenia do ok. 3 roku życia (0-15 kg)
• Travel System kompatybilny z fotelikami z
grupy 0+ za pomocą systemu Click Connect
• Kompatybilna gondola za pomocą systemu
Click Connect
• Odwracalne siedzisko- przodem lub tyłem
do kierunku jazdy
• Składanie za pomocą jednej ręki
• 3 pozycje regulacji nachylenia oparcia
siedziska do pozycji niemal leżącej
• Regulowana wysokość rączki, odpowiednio
do wzrostu rodzica
• Regulowany podnóżek
• Opcja blokady przednich kół
• Odpinany pałąk umożliwia łatwy dostęp
do dziecka
• Duży kosz na zakupy
• Zdejmowana tapicerka wraz z osłonkami
na pasy
• w zestawie: luksusowa osłona na nóżki
oraz folia przeciwdeszczowa

Wózki

EVO AVANT – Kolorystyka

(W zestawie osłona na nóżki i folia przeciwdeszczowa)

BRETON STRIPE

INK

EVO AVANT– Luxury gondola
(Gondola)

BRETON STRIPE

INK

Odpowiednia od urodzenia
do ok. 6 m-ca. Zawiera
wkładkę dla noworodka

EVO AVANT– SnugRide™ i-Size
(Sprzedawane osobno)

STYLOWE ELEMENTY WYKOŃCZENIA- SKÓRZANA
OSŁONKA RĄCZKI

LUKSUSOWE TEKSTYLIA
BRETON STRIPE

INK
12

GRACO EVO XT
®

Czas na nowe wyzwania!

Wózek Graco Evo XT - zaprojektowany
dla tych, którzy poszukują nowych
nieograniczonych możliwości
spędzania każdej chwili ze swoim
dzieckiem. Połączenie niezawodności
wózka terenowego z funkcjonalnością
wózka miejskiego sprosta niejednemu
wyzwaniu.
Wózek Graco EVO XT wykonany jest
z wytrzymałych materiałów.
Dzięki temu przetrwa każdą podróż.
Rozkładana budka zapewni Twojemu
maleństwu ochronę bez względu na
pogodę.
• Od urodzenia do ok. 3 roku życia (0-15 kg)
• Travel System kompatybilny z fotelikami z
grupy 0+ za pomocą systemu Click Connect
• Kompatybilna gondola za pomocą systemu
Click Connect
• Odwracalne siedzisko - przodem lub tyłem
do kierunku jazdy
• Składanie za pomocą jednej ręki
• 3 pozycje regulacji nachylenia oparcia
siedziska do pozycji niemal leżącej
• Regulowana wysokość rączki, odpowiednio
do wzrostu rodzica
• Regulowany podnóżek
• Opcja blokady przednich kół
• Odpinany pałąk umożliwia łatwy dostęp do
dziecka
• Tylne błotniki chronią przed zabrudzeniem
• Bieżnikowane, terenowe koła doskonałe
na każdy rodzaj podłoża
• Amortyzowane zawieszenie zapewnia
płynną jazdę
• Duży kosz na zakupy
• Zdejmowana tapicerka wraz z osłonkami
na pasy
• W zestawie: luksusowa osłona na nóżki
oraz folia przeciwdeszczowa
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Wózki

REGULOWANA BUDKA

BŁOTNIKI

TERENOWE KOŁA

AMORTYZACJA

TELESKOPOWA, REGULOWANA RĄCZKA

PODNÓŻEK

EVO XT – Kolorystyka

EVO XT – Kompatybilne (Sprzedawane osobno)

BLACK RED

SNUGRIDE™ FOTELIK
SNUGESSENTIALS™ i-SIZE FOTELIK
SNUGRIDE™ i-SIZE FOTELIK

(zawiera osłonkę na nóżki i folię przeciwdeszczową)

BLACK GREY

LUXURY CARRYCOT | BLACK GREY
Odpowiednia od ur. do ok. 6 m-ca. Zawiera wkładkę
dla noworodka

(Zobacz na str. 26-28)
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MIRAGE
Ponadczasowa
linia i styl
Graco® Mirage to doskonały wybór
na codzienne zmagania i wycieczki.
Oferuje praktyczne rozwiązania, jest
lekki, kompaktowy
i składa się w jedną chwilę. Dzięki
niewielkiej wadze oraz skrętnym,
przednim kołom, umożliwiającym
łatwe podbijanie, wnoszenie po
stopniach oraz większą zwrotność,
wózek Mirage+ jest idealnym
towarzyszem podróży, a przy tym
ma doskonałą cenę.
• Od urodzenia do ok. 3 roku ( 0-15 kg)
• Travel System kompatybilny z fotelikami
SnugRide™, SnugEssentials™ i-Size
i SnugRide™ i-Size
• Szybkie składanie za pomocą jednej ręki
• Wielopozycyjna regulacja nachylenia 		
oparcia siedziska do pozycji niemal leżącej
• Opcja blokady przednich kół
• Tacka dla dziecka z wgłębieniem na napój
• Duży kosz na zakupy
• Zdejmowana tapicerka wraz z osłonkami
na pasy

Wózki

MIRAGE – Kolorystyka

GRAY ZEST

SHADOW

MIRAGE – Z osłoną pogodową

SHADOW

MIRAGE – Travel System

(Kompatybilny z fotelikiem SnugRide™, SnugEssentials™ i-Size
and SnugRide™ i-Size)

TRAVEL SYSTEM
Z FOTELIKIEM
Z GRUPY 0+/ OD 40 CM

OPCJA Z OSŁONKĄ
NA NÓŻKI

CHILI SPICE
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STADIUM DUO
Ultra zwrotny wózek
podwójny
Wygodne, regulowane siedziska,
rozkładane niemal do pozycji
poziomej zapewniają komfort
dalekich podróży. Tylne siedzisko
umiejscowione wyżej względem
zewnętrznego nie ogranicza widoku
dziecku z tyłu. Regulowane podnóżki,
tacki dla dzieci oraz obszerny kosz na
niezbędne akcesoria lub zakupy
to cechy, dzięki którym wózek sprosta
wymaganiom całej rodziny.
• Tylne siedzisko przeznaczone od urodzenia 		
do ok 3 lat (max do 15kg)
• Przednie siedzisko przeznaczone od 6 m-ca
do ok 3 lat ( max do 15 kg)
• 4 pozycje regulacji nachylenia tylnego
oparcia siedziska do pozycji leżącej
• 2 pozycje regulacji nachylenia przedniego
oparcia siedziska
• Składanie wózka za pomocą jednej ręki
• Możliwość blokady przednich kół do jazdy na wprost
• Duży kosz na zakupy
• Travel System kompatybilny z fotelikami
z SnugRide™, SnugEssentials™ i-Size
i SnugRide™ i-Size

Wózki

Wózek podwójny Stadium Duo to doskonałe
rozwiązanie dla powiększającej się rodziny.

OPCJA TRAVEL SYSTEM DLA
DZIECI W RÓŻNYM WIEKU

OPCJA Z 2-MA SIEDZISKAMI

OPCJA TRAVEL SYSTEM Z 2-MA
FOTELIKAMI DLA BLIŹNIĄT

KOLORYSTYKA

Kompatybilne
STADIUM DUO –(Sprzedawane
osobno)

BLACK GREY

SNUGRIDE™ FOTELIK
SNUGESSENTIALS™ i-SIZE FOTELIK
SNUGRIDE™ i-SIZE FOTELIK
(Zobacz na str. 26-28)
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MODES DUO
Jeden wózek, 2-je dzieci
i aż 27 opcji podróży!
• Odpowiedni od urodzenia
do ok. 3 roku (0-15 kg)
• Obydwa siedziska odpowiednie od urodzenia
• Odwracalne siedziska
• Multipozycyjne opcje nachylenia obu oparć
siedzisk
• Opcja platformy- surfera
dla starszego dziecka
• Opcja platformy- siedziska
dla starszego dziecka
• Składanie wózka za pomocą jednej ręki
• Duży kosz na zakupy
• Travel System kompatybilny z fotelikami:
SnugRide™, SnugEssentials™ i-Size
i SnugRide™ i-Size

KOLORYSTYKA:

SHIFT

Wózki

Wszechstronna spacerówka,
która rośnie z Twoim dzieckiemaż

27 OPCJI PODRÓŻY
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Foteliki samochodowe

FOTELIKI SAMOCHODOWE
Bezpieczeństwo Twojego dziecka podczas podróży
samochodem jest Twoim priorytetem. Naszym także.
Dlatego nieustannie projektujemy i udoskonalamy foteliki
samochodowe, tak by gwarantowały Twojemu dziecku
najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfort.
W naszej ofercie znajdują się bezpieczne i praktyczne foteliki
samochodowe odpowiednie dla każdego etapu rozwoju
dziecka, od urodzenia do 12 roku życia.

SnugRide™................................................................................................... 26
SnugEssentials™ i-Size............................................................................ 27
SnugRide™ i-Size....................................................................................... 28
Slimfit™ | Slimfit™ LX......................................................................... 29-32
Nautilus™ | Nautilus™ Elite................................................................ 34-36
Endure.......................................................................................................... 38
Affix .............................................................................................................. 39
Assure .......................................................................................................... 40
Logico LX | Logico L ............................................................................ 41-42
Junior Maxi.................................................................................................. 43
Booster Basic | Connext............................................................................ 44

22

FOTELIKI OD URODZENIA GRUPA 0+

Odpowiednie od ur. do ok. 15 m-ca ( 0-13 kg).
Montaż tyłem do kierunku jazdy

FOTELIKI OD URODZENIA- I-SIZE

Odpowiednie od ur. do ok. 87 cm wzrostu.
Montaż tyłem do kierunku jazdy. Podróż tyłem
do kierunku jazdy do 15 m-ca zgodnie z normą i-size.

OD URODZENIA DO 12 ROKUGRUPA 0+/1/2/3

Odpowiednie od ur. do ok. 12 roku ( 0-36 kg).
Montaż tyłem do kierunku jazdy w grupie 0+,
a następnie przodem do kierunku jazdy od gr. 1.

GRUPA 1/2/3

Odpowiednie od 9 m-ca do 12 lat ( 9-36 kg).
Opcja 5 pkt pasów bezpieczeństwa dla grupy 1.

BOOSTER - GRUPA 2/3

Odpowiednie od 4 roku do 12 lat.
Mocowany za pomocą pasa samochodowego.

i-SIZE

Regulacja ECE R-129 i-Size to nowa, europejska norma, która
zaostrza przepisy dotyczące bezpieczeństwa jazdy, wprowadzając
rozszerzone wymagania. Podstawowe to: 1) obowiązek przewożenia dzieci w foteliku do osiągnięcia przez nie wzrostu 150 cm lub
ukończenia 12 lat, 2) Dłuższy okres montażu fotelika tyłem do kierunku jazdy- do 15 m-ca, dla lepszej ochrony głowy i szyi dziecka,
3) Pewny montaż za pomocą zaczepów ISOFIX, 4) Obligatoryjny
test zderzenia bocznego 5) Oparcie klasyfikacji o wzrost i wiek
zamiast wagi, by ułatwić dobór właściwego fotelika, 6)Nowe,
zaawansowane testy zderzeniowe z udziałem manekinów serii Q
dla bardziej precyzyjnych wyników.

ISOFIX

Ogólnoświatowy standardowy system mocowania fotelików w
samochodzie za pomocą specjalnych zaczepów. Pozwala na stabilny i pewny montaż bez użycia pasa samochodowego. Ten system
montażu znacząco zmniejsza ryzyko niewłaściwego zamocowania
fotelika zwiększając bezpieczeństwo dzieci w czasie podróży
samochodem.

ISOCATCH
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IsoCatch jest opcjonalnym systemem wykorzystującym
zaczepy mocowania ISOFIX, oferując większą stabilność
i bezpieczeństwo. Podstawowym sposobem zabezpieczenia fotelika jest jednoczesne użycie 3-punktowego pasa bezpieczeństwa
pojazdu. Dlatego użycie IsoCatch jest opcjonalne, jeśli pojazd nie
ma zaczepów mocowania ISOFIX, siedzisko może być używane
tylko z pasem.

12 MIESIĘCY

18 MIESIĘCY

4 LATA

6 LAT

Foteliki samochodowe

WIEK

12 LAT

GRUPA 0+

0-13 kg / ok. 0-15 m-ca

SNUGRIDE™

OD URODZENIA i-Size
0-87 cm / ok. 0-15 m-ca

SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

SNUGRIDE™ i-SIZE

GRUPA 0+/1/2/3
0-36 kg / ok. 0-12 lat

SLIMFIT™

SLIMFIT™ LX

GRUPA 1/2/3

9-36 kg / ok. 9 m-ca - 12 lat

ENDURE

NAUTILUS™

NAUTILUS™ ELITE

GRUPA 2/3

15-36 kg / ok. 4-12 lat

AFFIX

ASSURE

LOGICO LX

LOGICO L

JUNIOR MAXI

GRUPA 3

22-36kg / ok. 6-12 lat

BOOSTER BASIC

CONNEXT
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Bezpiecznie za pomocą
jednego kliknięcia

GRUPA 0+

Foteliki samochodowe

SNUGRIDE

™

OD URODZENIA
DO OKOŁO
15. M-CA ŻYCIA

0-13 kg

SnugRide to ultralekki fotelik dla
niemowlęcia, niezwykle łatwy
do przenoszenia między samochodem,
spacerówką i domem. Siedzisko zostało
zaprojektowane tak, aby chronić dziecko
w wieku od narodzin do około 13 kg wagi,
podróżujące tyłem do kierunku jazdy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotelik od urodzenia do ok. 15 m-ca ( 0-13 kg)
Zgodny z normą R44.04
Lekki
Kompatybilny ze wszystkimi wózkami
Graco za pomocą Systemu Click Connect
Dodatkowa, wyściełana wkładka dla
noworodka
Duża, regulowana budka
Montaż tyłem do kierunku jazdy/ montaż na
bazie za pomocą systemu Click Connect
Baza wraz ze stabilizującą nogą

KOLORYSTYKA:

MIDNIGHT BLACK

SNUGRIDE™ BASE BLACK
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SNUGESSENTIALS i-SIZE
™

Pełen komfort i bezpieczeństwo
już od pierwszej podróży
• Fotelik odpowiedni od urodzenia do osiągnięcia
przez dziecko ok. 75 cm wzrostu ( do ok. 15 m-ca)
• Montaż tyłem do kierunku jazdy do 15 m-ca
• Zintegrowany z pasami bezpieczeństwa
2 pozycyjny zagłówek- łatwość regulacji pasa
i zagłówka
• Wyściełana wkładka dla niemowlaka z pianki
„memory foam”
• Kompatybilny z bazą Snugride Isofix lub 7
pozycyjną bazą Snugride Isofix oraz ze wszystkimi
wózkami Graco za pomocą systemu Click Connectwpięcie na stelaż wózka za pomocą jednego kliknięcia
• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX

KOLORYSTYKA

MIDNIGHT BLACK
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SNUGRIDE™ i-SIZE BASE
BLACK

SNUGRIDE™
7 STOPNIOWA OPCJA
REGULACJA BAZY

SNUGRIDE i-SIZE

Foteliki samochodowe

™

Podróż tyłem do kierunku
jazdy do 18 m-ca !
• Fotelik odpowiedni od urodzenia do osiągnięcia
przez dziecko 87 cm wzrostu ( do ok. 18 m-ca)
• Montaż tyłem do kierunku jazdy nawet do 18 m-ca
dzięki 7 stopniowej regulacji bazy i kąta nachylenia
fotelika
• Zintegrowany z pasami bezpieczeństwa
wielopozycyjny zagłówek- łatwość regulacji pasa
i zagłówka
• Pianka zapamiętująca kształt
• Kompatybilny z wszystkimi wózkami Graco za
pomocą systemu Click Connect- wpięcie na stelaż
wózka za pomocą jednego kliknięcia
• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX

KOLORYSTYKA:

MIDNIGHT BLACK

INK

BRETON STRIPE

MIDNIGHT BLACK
WITH 7-POSITION BASE
(fotelik i baza sprzedawane
osobno)

SNUGRIDE™
7 STOPNIOWA OPCJA
REGULACJI BAZY

SNUGRIDE™ i-SIZE BASE
BLACK
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SLIMFIT

™

Jeden fotelik na 12 lat!

Graco SLIMFIT to wielofunkcyjny fotelik
dedykowany dla dzieci od pierwszych chwil
aż do osiągnięcia przez nie wieku 12 lat.
To jedyny fotelik jakiego będzie potrzebować
Twoje dziecko.

Foteliki samochodowe

Komfort na każdym etapie

TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

Z PASAMI BEZPIECZEŃSTWA

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

GRUPA 0+

GRUPA1

GRUPA 2/3

Od urodzenia
do ok. 15 m-ca ( 0-13 kg)

Od 9 m-ca
do ok. 4 roku ( 9-18 kg)

Od ok. 4 roku
do 12 roku ( 18-26 kg)
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SLIMFIT

™

GRUPA 0+1/2/3
OD URODZENIA
DO 12. ROKU ŻYCIA

• Fotelik 3w1 odpowiedni od urodzenia do 12 roku życia ( 0-36 kg)
• Posiada dwie opcje podróży: tyłem oraz przodem do kierunku jazdy
• Grupa 0+ - opcja podróży tyłem do kierunku jazdy przeznaczona
dla niemowląt od urodzenia do 18 kg
• Grupa 1 – przeznaczona dla dzieci od 9 m-ca życia do 4 roku życia (9-18 kg)
• Grupa 2/3 – od 3 do 12 roku życia (15-36 kg)
• Ochrona boczna przed uderzeniami bocznymi dzięki technologii True Shield
• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia bocznego
• Wzmocniona stalowa rama
• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż pasów bezpieczeństwa
• 5 pkt. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości za pomocą jednej ręki (brak
konieczności przepinania pasów)
• 10 pozycji regulacji wysokości zagłówka
• 4 pozycje rozłożenia: 2 przodem i 2 tyłem do kierunku jazdy
• Uchwyt na kubek
• Wyściełana wkładka oraz ochraniacze pasów bezpieczeństwa

PEARL GREY
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MIDNIGHT GREY

0-36 kg

KOLORYSTYKA:

FIERY RED

Fotelik z grupy 0+/1/2/3 przeznaczony od urodzenia
do ok. 12 roku życia (36 kg) w wersji z systemem
mocowania isoCatch.

Foteliki samochodowe

SLIMFIT LX
™

GRUPA 0+1/2/3
OD URODZENIA
DO 12. ROKU ŻYCIA

0-36 kg

IsoCatch jest wtórnym systemem mocowania
wykorzystującym zaczepy mocowania ISOFIX , oferując
większą stabilność i bezpieczeństwo. Podstawowym
sposobem zabezpieczenia jest jednoczesne użycie
3-punktowego pasa bezpieczeństwa pojazdu. Dlatego
użycie IsoCatch jest opcjonalne, jeśli pojazd nie ma
zaczepów mocowania ISOFIX, siedzisko może być
używane tylko z pasem.

UCHWYTY ISOCATCH

KOLORYSTYKA

MIDNIGHT BLACK

SLATE
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NAUTILUS

Foteliki samochodowe

™

Fotelik, który rośnie razem z Twoim dzieckiem
Ten wytrzymały i praktyczny fotelik samochodowy
“rośnie” razem z Twoim dzieckiem. Ma uchwyt na
kubek i praktyczne kieszonki. Pokrycie nadaje się
do prania w pralce.

GRUPA 1

GRUPA 2/3

od 9. miesiąca
do około 4. roku życia dziecka
(9-18 kg)

około 4.-12. roku
życia dziecka
(15-36 kg)
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NAUTILUS

™

Fotelik, który rośnie
z Twoim dzieckiem.
• Fotelik 2w1 odpowiedni od ok. 9 m-ca
do 12 roku życia (9-36 kg)
• Ochrona boczna przed uderzeniami
bocznymi dzięki technologii Side Impact
Protection
• EPS, pianka absorbująca energię
uderzenia bocznego
• Wzmocniona stalowa rama
• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca
montaż pasów bezpieczeństwa
• Regulowana wysokość zagłówka
• 3 pozycje nachylenia oparcia
• Uchwyt na kubek
• Wyściełana wkładka oraz ochraniacze
pasów bezpieczeństwa

KOLORYSTYKA:

ASTRO
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GRAVITY

GRUPA 1/2/3
OD 9. MIESIĄCA
DO OKOŁO
12. ROKU ŻYCIA

9-36 kg

Nautilus Elite łączy wszystkie zalety fotelika Nautilus
z odrobiną luksusu. To fotelik typu “3w1” - rośnie razem
z Twoim dzieckiem aż do 12. roku życia. Fotelik poddano
rygorystycznym testom, wykraczającym ponad standardy
bezpieczeństwa UE. Zastosowano 5-punktowe pasy
bezpieczeństwa z systemem zapobiegającym ich cofaniu
się oraz piankę z polistyrenu ekspandowanego (EPS) -w
razie zderzenia bocznego pochłaniającą część energii
uderzenia. Dodatkowy komfort zapewnia Twojemu
rosnącemu dziecku regulowany w trzech pozycjach
zagłówek.

Foteliki samochodowe

NAUTILUS ELITE
™

GRUPA 1/2/3
OD 9. MIESIĄCA
DO OKOŁO
12. ROKU ŻYCIA

9-36 kg

REGULACJA PASÓW
BEZ KONIECZNOŚCI
PRZEPINANIA

KOLORYSTYKA:

SATURN

LUNAR
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Foteliki samochodowe

ENDURE

GRUPA 1/2/3
OD 9. MIESIĄCA
DO OKOŁO
12. ROKU ŻYCIA

Fotelik typu booster
z wysokim oparciem

9-36 kg

• Przeznaczony dla dzieci od 9 m-ca
do ok. 4 roku życia (9-18kg) w wersji z 5 pkt.
pasami bezpieczeństwa
• Booster z wysokim oparciem dla grupy
15-36kg od ok. 4 do 12
roku życia
• Regulowana wysokość zagłówka jedną ręką
• Intuicyjne prowadnice pasa
• Wyściełane podłokietniki i dodatkowa wkładka
dla mniejszego dziecka

KOLORYSTYKA

BLACK
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AFFIX

™

Pełna ochrona
dla każdego dziecka
• Fotelik odpowiedni od ok. 4 roku do 12 roku życia (15-36 kg)
• Ochrona boczna przed uderzeniami bocznymi dzięki
technologii Side Impact Protection
• Obsługiwane jedną ręką zaczepy ISOCATCH
zapewniają pewniejszy i stabilniejszy montaż fotelika.
• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia bocznego
• 5 opcji regulacji wysokości zagłówka
• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż
pasów bezpieczeństwa
• 2 pozycje nachylenia oparcia
• Uchwyt na kubek i schowek na drobiazgi
• Zdejmowana, wyściełana wkładka oraz
ochraniacze pasów bezpieczeństwałatwe w utrzymaniu czystości

KOLORYSTYKA:

STARGAZER
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CHILI SPICE

GRUPA 2/3
OD OKOŁO 4.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

15-36 kg

Optimum bezpieczeństwa
i komfortu dla Twojego dziecka

Foteliki samochodowe

ASSURE

GRUPA 2/3
OD OKOŁO 4.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

15-36 kg

• Fotelik odpowiedni od ok. 4 roku do 12 roku
życia (15-36 kg)
• Ochrona boczna przed uderzeniami bocznymi
dzięki technologii Side Impact Protection
• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia
bocznego
• 5 opcji regulacji wysokości zagłówka
• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż
pasów bezpieczeństwa
• 2 pozycje nachylenia oparcia
• 2 uchwyty na kubek
• Zdejmowana, wyściełana wkładka oraz ochraniacze
pasów bezpieczeństwa- łatwe w utrzymaniu czystości

KOLORYSTYKA

MIDNIGHT GREY
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LOGICO LX

GRUPA 2/3

Patent na wygodę:
luksusowa pianka Graco PedicR

• Dedykowany od ok. 4 do 12 roku życia ( gr. 2/3 - 15-36 kg)
• Wbudowane w zagłówek prowadnice pasa zapewniają
prawidłowe ułożenie pasa
• Opatentowana pianka Graco – PedicR czyni podróż
komfortową i bezpieczną
• Wyściełany, regulowany na wysokość oraz
szerokość zagłówek dla pewnej ochrony
głowy dziecka
• Wyściełane podłokietniki oraz
chowane uchwyty na kubki
• 3 gwiazdkowa ocena ADAC
REGULOWANY
ZAGŁÓWEK

KOLORYSTYKA

MIDNIGHT GREY
41

OD OKOŁO 4.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

15-36 kg

Foteliki samochodowe

LOGICO L

GRUPA 2/3

Optimum bezpieczeństwa
i komfortu dla Twojego dziecka

OD OKOŁO 4.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

15-36 kg

• Dedykowany od ok. 4 do 12 roku życia ( gr. 2/3- 15-36 kg)
• Wbudowane w zagłówek prowadnice pasa zapewniające
prawidłowe ułożenie pasa
• Wyściółka siedziska premium
• Wyściełany, regulowany zagłówek
• Wyściełane podłokietniki
• Chowane uchwyty na kubki

REGULOWANY
ZAGŁÓWEK

KOLORYSTYKA

MIDNIGHT BLACK

MIDNIGHT GREY
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JUNIOR MAXI

GRUPA 2/3
OD OKOŁO 4.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

Komfortowa podróż

15-36 kg

• Dedykowany dla dzieci od ok. 4 do 12 roku
życia (od 15 do 36 kg )
• intuicyjne prowadzenie pasa bezpieczeństwa
zaznaczone kolorem czerwonym
• wbudowane w zagłówek prowadnice pasów
zapewniające zawsze ich prawidłowe ułożenie
• Regulowany zagłówek
• Podłokietniki i 2 chowane uchwyty na kubki
• Zdejmowana tapicerka i łatwe w czyszczeniu materiały

REGULOWANY ZAGŁÓWEK

KOLORYSTYKA

MIDNIGHT BLACK
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HARBOUR BLUE

POMPEIAN RED

Foteliki samochodowe

BOOSTER BASIC

GRUPA 2/3
OD OKOŁO 6.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

Dba o bezpieczeństwo
Twojego starszego dziecka”

22-36 kg

• Dedykowany dla dzieci
od 6 do 12 roku ( 22-36 kg)
• 2 chowane uchwyty na napoje
• lekki
• zdejmowana i łatwa w czyszczeniu
tapicerka
MIDNIGHT BLACK

OPAL SKY

GRUPA 2/3

CONNEXT

OD OKOŁO 6.
DO OKOŁO 12.
ROKU ŻYCIA

Przyjemna podróż dla Ciebie i dziecka

22-36 kg

• dedykowany dla dzieci
od około 6 do 12 lat ( 22-36 kg).
• system zaczepów Isocatch mocuje
fotelik pewnie na fotelu samochodowym.
• wyściełane, miękkie siedzisko

DIABLO
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W domu

W DOMU
Po pełnym zajęć poranku nawet zwykła filiżanka
kawy potrafi przynieść moment wytchnienia.
Produkty Graco do użytku domowego zabawią
Twoje maleństwo, podczas gdy Ty będziesz cieszyć
się zasłużoną chwilą dla siebie...

Huśtawki i leżaczki............................................................................... 47-56
Łóżeczka podróżne.............................................................................. 57-64
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DUET SWAY

™

NOWOŚĆ

Huśtawka i leżaczek
w jednym

Wielofunkcyjna huśtawka Duet Sway ™
w wersji 2w1 z przenośnym leżaczkiem.

OPCJA HUŚTAWKI
47

OPCJA LEŻACZKA

W domu

OD URODZENIA
DO OKOŁO
9. M-CA ŻYCIA

0-9 kg

OPCJA KOŁYSANIA PRZÓD-TYŁ

• Od urodzenia do 9 miesięcy ok. (0-9 kg)
• 2 opcje kołysania z boku na bok lub przód
do tyłu
• Regulowana prędkość kołysania pozwala
dostosować prędkość do preferencji dziecka
• 3-stopniowa regulacja nachylenia dla
optymalnego komfortu
• Wibracje z 2 ustawieniami prędkości
• Regulowany z możliwością odpięcia pałąk
z miękkimi zabawkami
• Wyjmowana wkładka pod głowę dla
mniejszego dziecka
• 5-punktowa uprząż zapewnia bezpieczeństwo
dziecka
• Zasilacz sieciowy / baterie

KOLORYSTYKA:

MEADOW

BLOCK ALPHABET
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MOVE WITH ME
Bez trudu zabierzesz
ją wszędzie ze sobą
Move with Me to huśtawka
o kompaktowych wymiarach oraz
z zintegrowanym uchwytem
ułatwiającym wygodne przenoszenie.

• Dedykowana dla dzieci od urodzenia
do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
• Dwuetapowe składanie do kompaktowych
rozmiarów z poręczną rączką ułatwia
przenoszenie i przechowywanie huśtawki
• Opcje regulacji nachylenia oparcia
odpowiednio do wieku i fazy rozwoju malucha
• 5 opcji prędkości kołysania
• 2 opcje wibracji
• Wbudowany odtwarzacz z opcją wyboru
10 melodii lub 5 opcji dźwięków
• Możliwość podłączenia MP3

W domu

OD URODZENIA
DO OKOŁO
9. M-CA ŻYCIA

0-9 kg

KOLORYSTYKA:

SPARROW

BRETON STRIPE

BLOCK PARTY
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W domu

SLIM SPACES

®

Ukojenie i relaks dla
Twojego dziecka
• Dedykowana dla dzieci od urodzenia
do ok. 9 miesiąca życia (0-9 kg)
• Kompaktowe rozmiary sprawiają,
że idealnie nadaje się
do każdego pomieszczenia
• Regulowana wysokość gwarantuje usytuowanie
dziecka na odpowiedniej wysokości
• Uchwyt ułatwiający przenoszenie huśtawki
• Zmienna prędkość kołysania
• Pałąk z dwiema miękkimi zabawkami
• Zdejmowana wkładka pod głowę niemowlęcia
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
• Zasilanie bateryjne w celu zapewnienia
maksymalnej przenośności

KOLORYSTYKA:

LINUS

CONFETTI
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GLIDER ELITE

™

2 w 1 – huśtawka
i bujaczek w jednym”
Graco Glider Elite to huśtawka i bujaczek
w jednym, które ukołyszą i ukoją dziecko
niemal jak mama w swoich ramionach.
Łagodne wibracje mile wprowadzą dziecko
w stan wyciszenia, a 10 opcji melodii, w tym
relaksującej muzyki ukoją zmysły malucha.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpowiednia od urodzenia do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
2w1-huśtawka i leżaczek w jednym
Mulitipozycyjne oparcie o 3 stopniowej regulacji
Miękko wyściełane siedzisko, wykonane
z materiałów nadających się do prania
5 pkt. pasy bezpieczeństwa
Daszek z 2 pluszowymi zabawkami
6 prędkości kołysania, w tym imitującej ruchy
mamy
2 opcje prędkości wibracji pozwalają na relaks
10 melodii oraz 5 opcji dźwięków
Timer wydłużający żywotność baterii

KOLORYSTYKA:

BRIAR
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SPRINKLES

GLIDER LITE

W domu

™

Błogo i miękko jak
w ramionach mamy
Ta wyjątkowa huśtawka imituje
kojące ruchy mamy zapewniając
poczucie bezpieczeństwa i spokojny
wypoczynek maluchowi.

• Odpowiednia od urodzenia
do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
• Lekka i łatwa w przenoszeniu
• Miękko wyściełane siedzisko, wykonane
z materiałów nadających się do prania
• 5 pkt. pasy bezpieczeństwa
• 6 prędkości kołysania, w tym imitującej
ruchy mamy
• 2 opcje prędkości wibracji pozwalają na
relaks
• 10 melodii oraz 5 opcji dźwięków
• Pałąk z 2 miękkimi zabawkami
• Timer wydłużający żywotność baterii

KOLORYSTYKA

BENNY & BELL

LIONEL
54

LOVIN’ HUG
Komfortowy, spokojny sen
i odpoczynek dla dziecka
Graco Lovin’ Hug to huśtawka zaprojektowana
z myślą, by zapewnić dziecku komfortowy
wypoczynek i sen. Wyposażona w 6 prędkości
kołysania i 4 pozycje oparcia - zapewni Twojemu
dziecku pełen spokój i relaks.
• Dedykowana dla dzieci od urodzenia
do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
• 6 prędkości kołysania
• 4 pozycje nachylenia oparcia dla zapewnienia
komfortu i wygody
• Odtwarzacz z 10 klasycznymi melodiami oraz
dźwiękami natury
• Pozytywka z 3 miękkimi zabawkami
• Tacka dla dziecka
• Miękko wyściełane siedzisko z materiałów
łatwych w utrzymaniu czystości
• 5 punktowe pasy bezpieczeństwa

KOLORYSTYKA:

ADORABLE
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BLOCK PARTY

ABC

W domu

BABY DELIGHT
przynosi relaks i ukojenie
maluchowi
Lekka i kompaktowa huśtawka o dwóch
prędkościach kołysania zapewni komfort
i dobrą zabawę maluszkowi.
•
•
•
•
•
•
•

Dedykowana od ur. do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
2 prędkości kołysania
Pałąk z 2 -ma miękkimi zabawkami
2 opcje nachylenia oparcia
Kompaktowe składanie
5 pkt. pasy bezpieczeństwa
Tapicerka wykonana z miękkich materiałów,
łatwych w czyszczeniu
• Zasilana przez baterie

KOLORYSTYKA:

WILD DAY OUT

80’S CIRCLES

BLOCK ALPHABET
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DAY2DREAM

™

Idealne rozwiązanie tak w dzień jak i w nocy.
Łóżeczko Day2Dream to doskonała opcja
tak w podróży, jak w celem zapewnienia
dziecku komfortowego wypoczynku
każdego dnia i o każdej porze.
• Łóżeczko przeznaczone od urodzenia
do ok. 3 roku życia (0-15 kg)
• Dzięki technologii Quick Connect łatwy i szybki
montaż/demontaż akcesoriów takich jak
gondola czy przewijak
• Miękki materac posiada 2 poziomy wibracji
• Wbudowany odtwarzacz zapewnia utwory
i dźwięki dla uspokojenia i zabawy
• Przewijak dla dziecka mocowany na ramie
łóżeczka lub na stojaku
• Gondola przeznaczona od urodzenia do 6,5 kg
z 3 opcjami leżenia: zabawa, drzemka lub spanie
• Gondola może być używana jako kołyska na
podłodze
• Zintegrowany schowek z kieszeniami na
elementarne w pielęgnacji akcesoria
• Składany stojak z koszem do przechowywania
niezbędnych artykułów dla niemowląt
• W zestawie torba podróżna do wygodnego
przenoszenia łóżeczka
• Kółka przymocowane do 2 nóżek ułatwiają
przemieszczanie łóżeczka

W domu

LEŻACZEK

ŁÓŻECZKO TURYSTYCZNE

PRZENOŚNA GONDOLA

KOLORYSTYKA:

LAYNE

PRZEWIJAK
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CONTOUR ELECTRA
Idealne w podróży
i w domu

• Dedykowane dla dzieci od urodzenia
do ok 3 lat ( 0-15 kg)
• 2 opcje alokacji materaca
• Opcja użycia podwieszanego łóżeczka –
dla dzieci do 6,5 kg/3
miesięcy albo do momentu, kiedy dziecko
zaczyna z pozycji leżącej podpierać się na
rękach i kolanach
• Funkcja wibrowania materacyka uspokaja
dziecko
• Zdejmowany przewijak, lampka nocna
i pozytywka z uspokajającą muzyką
• Kółka ułatwiające przesuwanie łóżeczka
• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka
ułatwiające transport
• Łatwe składanie pozwala na szybkie
rozłożenie bądź złożenie łóżeczka- patent Graco

59

W domu

KOLORYSTYKA:

ADORABLE

BLOCK PARTY

BRETON STRIPE

ABC
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CLASSIC ELECTRA
Łóżeczko, które bez trudu
zabierzesz wszędzie ze sobą
• Dedykowane dla dzieci od urodzenia
do ok. 3 lat ( 0-15 kg)
• 2 opcje alokacji materaca
• Opcja użycia podwieszanego łóżeczka dla dzieci
do 6,5 kg/3 miesięcy albo do momentu, kiedy
dziecko zaczyna z pozycji leżącej podpierać się na
rękach i kolanach
• Funkcja wibrowania materacyka uspokaja dziecko
• Zdejmowany przewijak, lampka nocna i pozytywka
z uspokajającą muzyką
• Kółka ułatwiające przesuwanie łóżeczka
• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka
ułatwiające transport
• Łatwe składanie pozwala na szybkie
rozłożenie bądź złożenie łóżeczka - patent Graco

KOLORYSTYKA:

BUDDY BEAR
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W domu

CONTOUR BASSINET
Funkcjonalne łóżeczko
idealne w podróży

• Dedykowane dla dzieci od urodzenia
do ok. 3 lat ( 0-15 kg)
• 2 opcje alokacji materaca
• Opcja użycia podwieszanego łóżeczka dla dzieci do
6,5 kg/3 miesięcy albo do momentu, kiedy dziecko
zaczyna z pozycji leżącej podpierać się na rękach
i kolanach
• Kółka ułatwiające przesuwanie łóżeczka
• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka
ułatwiające transport
• Łatwe składanie pozwala na szybkie rozłożenie
bądź złożenie łóżeczka- patent Graco

KOLORYSTYKA:

PALOMA
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ROLL A BED
Doskonałe w podróży

• Dedykowane dla dzieci od urodzenia do ok. 3 lat
( 0-15 kg)
• Opcja użycia podwieszanego łóżeczka dla dzieci
do 6,5 kg/3 miesięcy albo do momentu, kiedy 		
dziecko zaczyna z pozycji leżącej podpierać się 		
na rękach i kolanach
• 2 kółka ułatwiające przesuwanie łóżeczka
• Łatwe składanie łóżeczka- patent Graco
• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka 		
ułatwiające transport
63

KOLORY

PALOMA

BLACK GREY

W domu

COMPACT
Zaskakuje prostotą
obsługi
• Dedykowane dla dzieci od urodzenia do ok. 3 lat
(0-15 kg)
• Siatka umożliwiająca obserwację malucha 		
podczas zabawy czy wypoczynku
• Niezwykle wytrzymały materac
• Łatwe składanie łóżeczka do kompaktowych 		
rozmiarów- patent Graco
• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka 		
ułatwiające transport

BLACK GREY

COMPACT PLAYPEN
Kompaktowe i łatwe
w złożeniu
• Dedykowane dla dzieci od urodzenia do ok. 3 lat
(0-15 kg)
• Niezwykle wytrzymały materac
• Łatwe składanie łóżeczka do kompaktowych 		
rozmiarów- patent Graco
• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka
ułatwiające transport
CARAVAN
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Przedział wiekowy
dziecka

Rozmiar po
Rozmiar po
rozłożeniu
złożeniu
Waga
(dł. x szer. x wys. (dł. x szer. x wys. (kg)
w cm)
w cm)

Pozycje
nachylenia
oparcia

Regulowany Metoda
podnóżek
składania

Blokada
Kompatybilność
przednich
z fotelikami
kół skrętnych

Osłona
przeciwdeszczowa

Śpiworek

Kosz na
zakupy

Inne
akcesoria

WÓZKI MODUŁOWE
Evo

0-15 kg
(ok. 3 lat)

91x61x104

92x61x40

10,8

Wiele
pozycji

Tak

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Duża budka
regulowana rączka

Evo Avant

0-15 kg
(ok. 3 lat)

91x61x105

92x61x40

10,8

Wiele
pozycji

Tak

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Duża budka,
rączka w eko-skórze

Evo XT

0-15 kg
(ok. 3 lat)

85x62x104

99x62x42

12

Wiele
pozycji

Tak

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Błotniki, rączka
w eko-skórze

Modes 3 Lite

0-15 kg
(ok. 3 lat)

101x66x106

40x63x104

9,8

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Duża budka

Modes LX

0-15 kg
(ok. 3 lat)

Tak

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Duża budka, możliwość
modyfikacji w kołyskę

91x59x103

98x59x40

10,6

Wiele
pozycji

WÓZKI LEKKIE I KOMPAKTOWE
Evo Mini

0-15 kg
(ok. 3 lat)

102x79x48

79,8x48x22

6,2

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

nd.

Tak

Nie

Tak

Duża budka

FastAction Sport LX

0-15 kg
(ok. 3 lat)

52x49x103

72x57x47

7,5

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Nie

Tak

Duża budka

LiteRider LX

0-15 kg
(ok. 3 lat)

89x54x104

83x54x34

12,15

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Duża budka

Blox

0-15 kg
(ok. 3 lat)

80x57,5x100

29x57x80

8

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugFix
Junior Baby

Tak

Tak

Tak

Duża budka

Metro

0-15 kg
(ok. 3 lat)

80x57,5x100

29x57x80

9

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugFix
Junior Baby

Tak

Nie

Tak

Duża budka

WÓZKI TRADYCYJNE, 4-KOŁOWE
FastAction DLX

0-15kgs
(approx. 3 yrs.)

85x57x100

57x72x47

9.5

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Nie

Tak

Akcesoria
Mix & Move

FastAction Fold
DLX

0-15kgs
(approx. 3 yrs.)

52x49x103

73x57x47

7.5

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Nie

Tak

Duża budka

Quattro Tour Deluxe

0-15kgs
(approx. 3 yrs.)

123x57x100

60x57x94

14.2

Wiele
pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Od narodzin:
Kosycot

Modes Duo

Tył: 0-15 kg (ok. 3 lat)
Przód: 15 kg (6 miesięcy)

134x65x108

94x65x61

21,8

Oba siedziska:
wiele pozycji

Tak

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide iSize

Tak

Tak

Tak

Półka do stania,
ławeczka dla dziecka

Stadium Duo

Tył: 0-15 kg (ok. 3 lat)
Przód: 15 kg (6 miesięcy)

100x60x133

100x60x58

siedziska:
13,8 Oba
wiele pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugFix
Junior Baby

Nie

Nie

Tak

Podwyższone
siedzisko Stadium

Ready2Grow

Tył: 0-15 kg (ok. 3 lat)
Przód: 15 kg (6 miesięcy)

104x60x111

52x60x134

14,9

Oba siedziska:
wiele pozycji

Nie

Jedną
ręką

Tak

SnugFix
Junior Baby

Tak

Tak

Tak

Półka do stania,
ławeczka dla dziecka

WÓZKI PODWÓJNE
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Grupa

Wiek

Wymiary
(dł. x szer.
x wys. w cm)

Waga (kg)

Rodzaj pasów

Pozycje
Kompatybilne Kompatybilne Regulowany
nachylenia
z ISOFIX
z Travel System zagłówek
oparcia

0-13kg

i-Size

0-18 miesięcy

54x35x72

12,3

Bez węzłów
(no re-thread)

0+

Do 15 miesięcy

65x44x67

5,1

5-punktowe

√

Rozkładana budka,
Click Connect

Do 15 miesięcy

66x44x56

3,7

3-punktowe

√

Classic Connect

Specyfikacja produktów

Waga
dziecka

Inne akcesoria

FOTELIKI SAMOCHODOWE
SnugRide i-Size

SnugRide

0-13kg

Junior Baby

7

√

√

√

Pełna godność z i-Size, Click
Connect, baza Isofix

0+
0-13kg

√

3 w 1, ochrona przed
uderzeniem bocznym,
wsparcie głowy

Bez węzłów
(no re-thread)

√

3 w 1, ochrona przed
uderzeniem bocznym

8,65

Bez węzłów
(no re-thread)

√

3 w 1, ochrona przed
uderzeniem bocznym

48x50x68/88

9

5-punktowe

3

√

Wbudowany uchwyt na kubek,
rama wzmocniona stalą

Ok. 9 miesięcy
do 12 lat

48x50x68/88

9,4

5-punktowe,
bez węzłów
(no re-thread)

3

√

Ochrona przed uderzeniem bocznym
Safety Surround™, wyjmowana wkładka,
regulowany zagłówek, wbudowany
uchwyt na kubek, rama wzmocniona
stalą

Ok. 9 miesięcy
do 12 lat

45x46x73

5,47

5-punktowe

√

Wyjmowana wkładka

Ok. 4-12 lat

41x41x68/81

3,6

Pasy
samochodowe

√

Chowane uchwyty na napój

√

Chowane uchwyty na napój

Milestone Grupa 0+

0-13kg

0+

Od urodzenia
do ok.
15 miesięcy

51x45x77

8,65

Bez węzłów
(no re-thread)

Milestone
Grupa 1

9-18kg

1

Ok. 9 miesięcy
do 4 lat

51x45x77

8,65

Milestone
Grupa 2/3

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

51x45x77

Nautilus

9-36kg

1/2/3

Ok. 4-12 lat

Nautilus Elite

9-36kg

1/2/3

Endure

9-36kg

1/2/3

Junior Maxi

15-36kg

2/3

Logico L

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

36x42x68

3,79

Logico LX

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

36x43x68/82

4,1

Assure

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

36x43x68/82

4,1

Affix

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

27x42x64

4,5

22-36kg

3

Ok. 6-12 lat

41x42x25

2

22-36kg

3

Ok. 6-12 lat

43x44x24

1,5

4

2

2

2
Mocowanie
ISOCATCH

√

Regulowany zagłówek

√

Ochrona przed uderzeniem bocznym
Safety Surround™, chowany uchwyt
na napój, osłonki na podłokietniki

√

ISO Catch System

Booster Basic

Connext

Chowane uchwyty na napój
Mocowanie
ISOCATCH

ISO Catch System
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Euro-Trade Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 155
31-263 Kraków
tel: +48 12 61 44 150
www.gracobaby.com.pl
www.facebook.com/gracopolska

Powyższy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Produkty dostępne w punktach sprzedaży mogą
różnic się pod względem wyglądu i rodzaju. Z myślą o rozwoju swoich produktów producent oraz dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany właściwości i kolorów modeli zamieszczonych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.

