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O GRACO®
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Odważne nadruki z mocnymi akcentami są sygnałem
podążania za trendami i wyraźnych zmian w tym sezonie.
Połączenia tkanin o zróżnicowanej teksturze oraz fakturach wprowadza element nowoczesności i znaczący
akcent wyróżniający i podkreślający charakter marki.

KOLEKCJA
2021/22

TO WIĘCEJ NIŻ
KIEDYKOLWIEK
WCZEŚNIEJ!

D U Ż E RÓ Ż N I C E

NOWE MODELE,
NOWE KATEGORIE,
NOWY "LOOK".

Przygotuj się na więcej. Pozwól się
zachwycić. Odkryj nieszablonowe
rozwiązania!

W tym roku ze szczególną estymą odnosimy
się do wszelakich aspektów rodzicielstwa.
Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom
rodziców z ofertą im odpowiadającą bardziej
niż kiedykokolwiek wcześniej.

9
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NOWYCH
PRODUKTÓW
NOWYCH
WZORÓW
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WÓ Z K I

NOWOŚĆ

NEAR2ME

™

Spacery bliskie jak nigdy dotąd!
8

Near2Me to pierwszy wózek z 3pozycyjną regulacją wysokości gondoli,
siedziska lub fotelika, by Twoje dziecko
było jak najbliżej Ciebie!

• Bliżej – Aż 3 opcje regulacji wysokości gondoli, siedziska lub
fotelika
• Wyżej – TECHNOLOGIA Slide2Me™ - Pierwszy wózek
z zastosowanym systemem Slide2Me ™ umożliwiający
3-stopniową regulację wysokości siedziska, gondoli lub fotelika
• Wygodniej – PRZEKŁADANE SIEDZISKO - Możliwość montażu
siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy.
• Technologia CLICK CONNECT ™ - Możliwość wpięcia na stelażu
wózka fotelika Snugride lub SnugEssentials bez konieczności
dodatkowych adapterów. Fotelik sprzedawany oddzielnie.
• Kompatybilna gondola. Łatwe i bezszelestne przesuwanie
gondoli, zapewniające dziecku komfort podczas snu. Gondola
sprzedawana oddzielnie
• Proste składanie - możliwość złożenia wózka z siedziskiem
zamontowanym tyłem do kierunku jazdy,
za pomocą jednej ręki i jednego ruchu do kompaktowych
rozmiarów. Blokada wózka złożonego.

Ponadto:
• Łatwo odpinany pałąk

• Amortyzacja przód/tył, koła wiecznie pompowane,
odporne na przebicie

• Wielopozycyjne, rozkładane oparcie do pozycji niemal
poziomej

• Stylowy design i unikalne, skórzane detale

• Regulowany podnóżek zapewniający wygodną pozycję
podczas drzemki

• Duży, łatwo dostępny kosz do przechowywania
• Duża, rozkładana budka
• Przednie, obrotowe koła z możliwością blokady do jazdy
na wprost- gwarancja wygodnej i płynnej jazdy, w tym po
nierównych powierzchniach
• Zamienne 3- lub 5-pkt. pasy bezpieczeństwa, w zależności od
wieku bądź wagi dziecka.

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+

NEAR2ME™

• Luksusowe akcesoria - pluszowa osłona na nóżki dziecka wraz
z osłoną przeciwdeszczową

• Hamulec nożny
• Koła wypełnione pianką EVA odporną na przebicie
• Pałąk, osłonki na pasach bezpieczeństwa oraz rączka
wyściełane ekoskórą, nadającą stylowego charakteru
• Automatyczna blokada wózka po złożeniu

WÓZEK GŁĘBOKI Z GONDOLĄ

WÓZEK SPACEROWY
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NEAR2ME

™

WÓ Z K I

Kolorystyka

STEEPLE GRAY

ECLIPSE

Innowacja
Technologia Slide2Me ™, to udogodnienie, dzięki któremu możliwa
jest 3-stopniowa opcja regulacji wysokości siedziska/ gondoli/ fotelika,
by odpowiednio dostosować je do preferencji rodzica.
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NEAR2ME

™

Atrybuty

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+ Dzięki systemowi Click Connect bez trudu można zamontować fotelik
Graco z grupy 0+ na stelażu- m.in. SnugRide czy Snugessential.

SNUGRIDE
40-87cm / 0-18m-ca

SNUGESSENTIAL
NEAR2ME™

40-75cm / 0-15m-ca

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO Z GONDOLĄ, której wysokość także można dostosować na 3 poziomach wysokości.

OBSZERNA SKŁADANA
BUDKA

WYŚCIEŁANY UCHWYT
DO PRZENOSZENIA

OSŁONKA NA NÓŻKI
I MIĘKKI MATERAC
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WÓ Z K I

NOWOŚĆ

TRAILRIDER

™

Niezrównany komfort dla Twojego maleństwa! Wszędzie!
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Wózek TrailRider ™, stworzony do
poruszania się w każdym terenie,
łączy w sobie komfort i wygodę
tradycyjnego wózka spacerowego
z funkcjonalnością wózka
trójkołowego o sportowym
charakterze.

• Wózek wielofunkcyjny od urodzenia do 22 kg - ok. 4 roku
życia
• Travel system od urodzenia z fotelikiem O+.
• Proste i szybkie składanie wózka za pomocą jednej ręki
• Regulowane (twarde/miękkie), amortyzowane
zawieszenie tylnych kół
• Kompatybilny z fotelikiem 0+ dzięki systemowi Click
Connect (fotelik sprzedawany oddzielnie)
• Odporne na przebicie, terenowe koła z gumowymi
oponami
• Blokada przedniego koła do jazdy na wprost zapewnia
łatwe przejście od jazdy szosowej do terenowej

• 4-stopniowe nachylenie siedziska
• 6-pozycyjna, regulowana wysokość rączki
• Pojemny kosz do przechowywania
• Zdejmowany pałąk pokryty miękkim materiałem
• Regulowane, 3- lub 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

TRAILRIDER™

• Hamulec ręczny ulokowany w rączce

• W zestawie osłona przeciwdeszczowa
• Obszerna budka

WERSJA SPACEROWA

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+

KOMPAKTOWE SKŁADANIE
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TRAILRIDER

™

WÓ Z K I

Kolorystyka

BLACK

14

TRAILRIDER

™

TRAILRIDER™

Atrybuty

AMORTYZOWANE ZAWIESZENIE
Amortyzowane zawieszenie tylnych kół
umożliwia płynną jazdę zarówno po mieście
jak i nierównym, wymagającym terenie.

BLOKADA PRZEDNIEGO KOŁA
Blokada przedniego koła do jazdy na wprost.

HAMULEC RĘCZNY
Hamulec ręczny ulokowany w rączce.

TERENOWE OPONY
Odporne na przebicie, terenowe koła
z gumowymi oponami.
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WÓ Z K I

BREAZE LITE

™

Kompaktowy i wielofunkcyjny
16

Doskonały w mieście jak i w terenie.
Niezwykle lekki i kompaktowy
o wszechstronnych możliwościach.

• Od urodzenia do ok. 3 roku życia (0-15 kg)
• Lekki - tylko 6,5 kg
• Travel System- mocowanie fotelika z gr. 0+
za pomocą systemu Click Connect
• Kilkustopniowa regulacja uchyłu oparcia
siedziska do pozycji leżącej
• Blokada przednich kół do jazdy na wprost
• Kompaktowe rozmiary po złożeniu
• Odpinany pałąk zapewnia łatwy dostęp do
dziecka
• Duży kosz na zakupy

BREAZE LITE™

• W zestawie: folia przeciwdeszczowa

WERSJA SPACEROWA

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+

KOMPAKTOWE SKŁADANIE
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BREAZE LITE

™

WÓ Z KI

Kolorystyka

BLACK

SUITS ME

RED LEOPARD

KALEIDOSCOPE

Travel System- mocowanie fotelika za pomocą systemu Click Connect.
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BREAZE LITE TRAVEL SYSTEM
™

KOMPATYBILNY Z FOTELIKIEM 0+

BREAZE LITE™

Kolorystyka
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WÓ Z KI

TIME2GROW

™

Wszechstronny i na długie lata
20

Wózek, który rośnie wraz z rodzinąod wózka głębokiego od urodzenia,
do wózka podwójnego dla dwójki
rodzeństwa.

• Od urodzenia do ok. 3 lat (0-15kg)
• Wózek wielofunkcyjny od urodzenia
• Siedzisko przekładane przodem lub tyłem do kierunku
jazdy
• Travel system- kompatybilny ze wszystkimi fotelikami
samochodowymi Graco® wykorzystującymi technologię
Click Connect ™
• Gondola kompatybilna z siedziskiem przednim / dla
małego dziecka (odpowiednia od urodzenia do ok. 9 kg)
• Szybka adaptacja z wózka pojedynczego w wózek
podwójny (dodatkowe siedzisko montowane względem
pierwszego siedziska)
• Pałąk- montowany tylko na przednim siedzisku

• Duży kosz na zakupy
• Zawiera adaptery
• Zawiera osłonę przeciwdeszczową w komplecie

TIME2GROW™

• Siedzisko rozkładane do pozycji leżącej

AKCESORIA:
(sprzedawane
osobno)

TIME2GROW ™ GONDOLA

TIME2GROW ™
DODATKOWE SIEDZISKO

SNUGESSENTIALS ™
i-SIZE FOTELIK

SNUGRIDE ® i-SIZE
FOTELIK

BAZA ISOFAMILY DO
SNUGESSENTIALS ™

SNUGRIDE® 7-POZYCYJNA i-SIZE BAZA
BAZA ISOFAMILY DO SNUGESSENTIALS ™
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TIME2GROW

™

WÓ Z KI

Konfiguracje

22

TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY
Z DODATKOWYM SIEDZISKIEM

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO
Z SIEDZISKIEM SPACERÓWKI

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO
Z DODATKOWYM SIEDZISKIEM

TIME2GROW

™

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+
ORAZ Z SIEDZISKIEM SPACERÓWKI

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+
ORAZ Z DODATKOWYM SIEDZISKIEM

TIME2GROW™

Konfiguracje i kolorystyka

KOLORYSTYKA:

KOMPAKTOWE SKŁADANIE JEDNĄ RĘKĄ

IRON
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WÓ Z KI

STADIUM DUO®
Niezwykle zwrotny wózek podwójny
24

Wózek podwójny Stadium Duo
to doskonałe rozwiązanie dla
powiększającej się 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

S TADIU M DU O®

• Travel System kompatybilny z fotelikami
z SnugRide™, SnugEssentials™ i-Size
i SnugRide™ i-Size

OPCJA TRAVEL SYSTEM
DLA DZIECI W RÓŻNYM WIEKU

OPCJA Z 2-MA SIEDZISKAMI

BLACK/GREY

OPCJA TRAVEL SYSTEM
Z 2-MA FOTELIKAMI DLA BLIŹNIĄT

ECLIPSE
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NOWOŚĆ

TRAVELITE

™

Lekki i przenośny wózek spacerowy
26

Niezwykle lekka spacerówka
zapewnia komfortowe spacery
i pełną swobodę
użytkowania rodzicom.

• Odpowiedni od ur. do ok. 3 lat (do 15 kg)
• Tylko 7 kg - łatwy w przenoszeniu i przechowywaniu
• Zatrzask do przechowywania - utrzymuje wózek
w stanie złożonym w pozycji pionowej
• Kompaktowe rozmiary - możliwość przechowywania
i transportu w niewielkich pomieszczeniach
i bagażnikach
• Wbudowany uchwyt do przenoszenia
• Regulowany podnóżek
• Zdejmowany pałąk - ułatwia dziecku wsiadanie i
wysiadanie z wózka
• Wielopozycjne oparcie, rozkładane do pozycji
prawie poziomej
• Wyjmowany uchwyt na kubek oraz wyściełane miękko
rączki - komfort dla rodzica.

BLACK GREY

CASPIAN

CHILLI
27
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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.

STWORZONE
DLA
BEZPIECZEŃSTWA
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

SPECYFIKACJA

30

FOTELIKI OD URODZENIA I-SIZE

Odpowiednie od ur. do nawet ok. 87 cm wzrostu.
Zgodnie z normą i-Size obiwiązkowy montaż tyłem
do kierunku jazdy do momentu osiągniecia przez
dziecko 15 miesięcy.

GRUPA 0+/1

Odpowiednie od ur. do ok. 4 roku (0-18 kg).
Montaż tyłem do kierunku jazdy w grupie 0+,
a następnie możliwy przodem do kierunku
jazdy od gr. 1.

GRUPA 0+/1/2

Odpowiednie od ur. do ok. 6 lat (0-25 kg). Montaż
tyłem do kierunku jazdy w grupie 0+, a następnie
możliwy przodem do kierunku jazdy od gr. 1.

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 (22-36 kg).
Mocowane 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

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 M-CY

WIEK

18 M-CY

4 LATA

6 LAT

12 LAT

OD URODZENIA i-Size
0-87 cm / ok. 0-18 m-ca.

SNUGESSENTIALS™ i-SIZE
(od ur. do 15 m-ca)

SNUGRIDE® i-SIZE
(od ur. do 18 m-ca)

GRUPA 0+/1
0-18 kg / ok. 0-4 lat.

ASCENT™

EXTEND™

TURN2ME™

GRUPA 0+/1/2
SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

0-25 kg / ok. 0-7 lat.

ENHANCE™

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.

NAUTILUS™

NAUTILUS™ ELITE

AVOLVE™

GRUPA 2/3

15-36 kg / ok. 4-12 lat.

AFFIX™

JUNIOR MAXI™

GRUPA 3

22-36kg / ok. 6-12 lat.

BOOSTER™ BASIC

CONNEXT™
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

SNUGESSENTIALS i-SIZE
™

Od. ur. do ok. 15 m-ca. (do 75 cm).
32

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 niemowląt z pianki
„memory foam”
• Kompatybilny z bazą Snugride Isoﬁx lub 7 pozycyjną
bazą Snugride Isoﬁx oraz ze wszystkimi wózkami
Graco za pomocą systemu Click Connect- wpięcie
na stelaż wózka za pomocą jednego kliknięcia

SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX

SNUGRIDE® i-SIZE BAZA BLACK

SNUGRIDE® ISOFAMILY BAZA BLACK

KOLORYSTYKA:

MIDNIGHT BLACK

ECLIPSE

STEEPLE GRAY
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

SNUGRIDE® i-SIZE
Od. ur. do ok. 18 m-ca. (do 87 cm).
34

Podróż tyłem do kierunku
jazdy nawet do 18 m-ca !

• Fotelik odpowiedni od urodzenia do 15 m-ca, a z bazą
i-Size do osiągniecia przez dziecko 87 cm wzrostu
• 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 ze wszystkimi wózkami Graco dzięki
systemowi Click Connect- wpięcie na stelaż wózka
za pomocą jednego kliknięcia

SNUGRIDE™ i-SIZE

• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX

MIDNIGHT BLACK

MIDNIGHT BLACK
Z 7-POZYCYJNĄ BAZĄ

SNUGRIDE® i-SIZE
BAZA BLACK

SNUGRIDE®
7-POSZYCYJNA i-SIZE BAZA BLACK
35

FOTELIKI SAMOCHODOWE

NOWOŚĆ

ASCENT™ i-SIZE PLUS TEST
GRUPA 0+/1

Od. ur. do ok. 4 lat (do 105 cm).
Fotelik z podwójną gwarancją bezpieczeństwa!
36

TEST
PLUS

max 105

cm

VTI - 0036

Ascent i-Size to fotelik zgodny
z normą i-Size oraz certyfikowany
rygorystycznym PLUS TEST,
montowany tyłem do kierunku jazdy
od urodzenia do ok. 4 roku (do 105
cm), a tym samym zapewniający
większy poziom bezpieczeństwa
i ochronę szyi, karku i głowy dziecka.
• Fotelik odpowiedni od urodzenia do osiągnięcia
przez dziecko 105 cm wzrostu ( do ok. 4 roku )
• Montaż ( tylko ) tyłem do kierunku jazdy do 4 roku!
• Wzmocniona ochrona boczna- TrueShield™ Technology
• Pianka EPS, pochłaniająca energię uderzenia
• 7-stopniowa regulacja wysokości zagłówka
• 6 -stopniowy uchył oparcia

• Luksusowa pianka zapamiętująca kształt i osłaniająca
pasy
• Montowany na bazie ISOFAMILY ™ i-SIZE BASE
(sprzedawana oddzielnie) z zaczepami Isofix, z
wielopozycyjną nogą wspierającą oraz o 6-stopniowej
opcji regulacji nachylenia oparcia fotelika
• Baza ISOFAMILY ™ i-SIZE BASE kompatybilna
z fotelikami z grupy 0+ dla niemowląt - Snugride oraz
Snugessentials
• Wkładka dla niemowlaka

ASCENT™ i-SIZE PLUS TEST

• Zintegrowany z pasami bezpieczeństwa wielopozycyjny
zagłówek- łatwość regulacji pasa i zagłówka

• Tapicerka zdejmowana, łatwa w czyszczeniu
• 5 - pkt. pasy bezpieczeństwa

Ascent i-Size to fotelik spełniający
najsurowsze standardy
bezpieczeństwa zgodne zarówno
z europejską regulacją - i-Size
R 129 oraz rygorystycznym
szwedzkim PLUS TEST.
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ASCENT™ i-SIZE PLUS TEST
GRUPA 0+/1

FOTELIKI SAMOCHODOWE

Atrybuty i kolorystyka

BLACK

WZMOCNIONA OCHRONA BOCZNA

7 POZYCYJNY ZAGŁÓWEK
ZINTEGROWANY Z PASAMI

38

6 POZYCYJNY UCHYŁ BAZY

MOCOWANIE ISOFIX

ASCENT™ i-SIZE PLUS TEST
GRUPA 0+/1

Baza IsoFamily™ iSize ISOFIX – gwarancja bezpiecznej i spokojnej podróży!

ASCENT™ i-SIZE INFANT CAR SEAT

Baza nieodzowna do fotelika Ascent™, a jednocześnie
kompatybilna z fotelikami z gr. 0+ Graco® SnugRide®
i SnugEssentials™. Montowana za pomocą zaczepów
ISOFIX wraz z nogą wspierającą to gwarancja
bezpieczeństwa oraz komfortu i wygody. Jedna baza od
urodzenia do 4 roku życia dziecka.

SNUGRIDE® i-SIZE
SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

ASCENT™ i-SIZE
*używany tylko z IsoFamily™ Bazą

ISOFAMILY™ BAZA
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

NOWOŚĆ

TURN2ME™
GRUPA 0+/1

(od ur. do ok 4 lat).
Ochrona i wygoda w zakresie 360°!
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Fotelik Graco Turn2Me to fotelik
dla dzieci z grupy 0+/1 ( od ur.
do 18 kg), który łączy wysoki
poziom bezpieczeństwa z wygodą
użytkowania, zarówno dla małego
pasażera jak i rodzica. Siedzisko
wyposażone w funkcję obrotu o 360°
ułatwia wsadzanie i wyjmowanie
dziecka z fotelika.

• Dla dzieci z grupy 0+/1 ( od ur. do 18 kg)

• Montaż:
- Od ur. do 18 kg (do 4 roku) - TYŁEM do KIERUNKU
JAZDY - zalecane
- Od 9 kg - do 18 kg (od 9 m-ca do ok. 4 lat) - przodem do
kierunku jazdy
- Integracja pasów bezp. z zagłówkiem
- Wentylacja boczna umożliwia odpowiednią cyrkulację
i przepływ powietrza, zapewniając maksymalny komfort
podróży dziecku

Tyłem do kierunku jazdy od ur. do 18 kg ( do 4 doku)

TURN2ME™

• Rotacyjne siedzisko obraca się w promieniu 360 °
zapewniając łatwość użytkowania, wygodne wkładanie
i wyjmowanie dziecka z fotelika oraz dostęp do niego
podczas podróży

Przodem do kierunku jazdy - od 9 kg
do 18 kg (9 m-ca do ok. 4 lat).
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TURN2ME™
GRUPA 0+/1

FOTELIKI SAMOCHODOWE

Kolorystyka
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BLACK

TURN2ME™
GRUPA 0+/1
Atrybuty

TURN2ME™

INTEGRACJA PASÓW
Z ZAGŁÓWIEM

360° BEZPIECZEŃSTWA I WYGODY

BEZPIECZNY MONTAŻ ZA POMOCĄ
ZACZEPÓW ISOFIX

10 POZYCJI UCHYŁU
OPARCIA SIEDZISKA

BOCZNA WENTYLACJA
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

NOWOŚĆ

EXTEND™
GRUPA 0+/1

Od. ur. do ok. 4 lat. (do ok. 18 kg)
Bezpieczna podróż w każdym kierunku!
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Fotelik Extend™ z Grupy 0+/1
gwarantuje bezpieczną podróż
zarówno w opcji podróży tyłem
do kierunku jazdy od ur. do ok.
4 roku (0-18kg) oraz opcji podróży
przodem do kierunku jazdy od 9
miesiąca do ok. 4 lat ( 9-18 kg)

• 4 opcje nachylenia oparcia, w tym jedna w opcji podroży
tyłem do kierunku jazdy i 3 w opcji przodem do kierunku
jazdy to zapewnienie komfortu i wygody dziecku podczas
każdej podróży
• Ochrona boczna- Dodatkowa ochrona boczna zapewnia
wzmocnioną ochronę głowy dziecka na każdym etapie.
• Intuicyjny i łatwy montaż fotelika za pomocą pasa
samochodowego
• Wyjmowana wkładka dla młodszego dziecka
• Wyściełane pasy bezpieczeństwa dla zwiększenia
komfortu
• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

EXTEND™

• Zdejmowana tapicerka, łatwa w utrzymaniu czystości

GRUPA 0+/1

GRUPA 0+/1

GRUPA 1

BLACK GREY

WZMOCNIONA OCHRONA BOCZNA

2 OPCJE MONTAŻU

IRON

4 POZYCJE REGULACJI

INTUICYJNY MONTAŻ
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

NOWOŚĆ

ENHANCE™
GRUPA 0+/1/2

Od. ur. do ok. 7 lat. (do 25 kg)
Gwarancja bezpiecznej podróży na każdym etapie!
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ENHANCE™
GRUPA 0+/1/2 Fotelik 3w1

• Fotelik od urodzenia do ok. 7 roku (0-25kg)
• Grupa 0+/ 1 - od ur. do ok. 4 roku (0-18 kg), montaż tyłem
do kierunku jazdy
• Grupa 1 - od ok. 9 m-ca do 7 lat (9-25 kg),- montaż tyłem
do 18 kg
• Grupa 2 - od ok. 4 roku do 7 lat (15-25 kg) - montaż
przodem.
• 4 opcje regulacji ustawienia kąta nachylenia oparcia, w
tym 1-na przy opcji montażu tyłem do kierunku jazdy oraz
3 przy opcji montażu przodem do kierunku jazdy.
• Dodatkowa ochrona boczna- zapewnia wzmocnioną
ochronę głowy dziecka na każdym etapie.
• Wzmocniona stalowa rama

• Wentylacja- boczna wentylacja zapewnia odpowiednią
cyrkulację powietrza i maksymalny komfort podróży.
• Wskaźniki właściwego montażu
• Punktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami
przeciwdziałającymi obtarciom

ENHANCE™

• Zintegrowane pasy bezpieczeństwa z zagłówkiem.
Automatyczna regulacja 5- punktowych pasów
bezpieczeństwa ze zintegrowanym zagłówkiem bez
konieczności przekładania pasów - zapewnia ich
odpowiednie i szybkie dostosowanie do wzrostu dziecka.

• Kieszonki na pasy dla grupy 2
• Wkładka dla młodszego dziecka
• Podwójna blokada - gwarantuje stabilny montaż fotelika
samochodowym pasem bezpieczeństwa
BLACK GRAY

4 POZYCJE
NACHYLENIA
OPARCIA

IRON

BOCZNA
OCHRONA
WZMOCNIONA

WZMOCNIONA
STALOWA
RAMA

INTEGRACJA PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Z ZAGŁÓWKIEM
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

SLIMFIT™

GRUPA 0+/1/2/3
Od. ur. do ok. 12 lat. (do 36 kg)
Jedyny fotelik, którego będzie potrzebować Twoje dziecko!
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Graco SLIMFIT to wielofunkcyjny fotelik
przeznaczony dla dzieci od pierwszych
chwil aż do osiągnięcia przez nie wieku
12 lat. To jedyny fotelik jakiego będzie
potrzebować Twoje dziecko.
• 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 - ok. 4 roku
życia
• 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

• 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

TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

Z PASAMI BEZPIECZEŃSTWA

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

GRUPA 0+/1

GRUPA 1

GRUPA 2/3

Od urodzenia do ok. 4 lat
(0-18kg)

Od 9 miesięcy do ok. 4 lat
(9-18kg)

Od 4 do ok. 12 lat
(15-36kg)

SLIMFIT™ GRUPA 0+/1/2/3

• EPS - pianka absorbująca energię uderzenia bocznego
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SLIMFIT™
GRUPA 0+/1/2/3

FOTELIKI SAMOCHODOWE

Jedyny fotelik, którego Twoje dziecko będzie potrzebować

IRON

BLACK

CHILI
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SLIMFIT™ LX GRUPA
GRUPA 0+/1/2/3

Od ur. do ok. 12 lat

Fotelik z grupy 0+/1/2/3 przeznaczony
od urodzenia do ok. 12 roku życia (36
kg) w wersji z systemem mocowania
isoCatch.
• Fotelik 3w1 odpowiedni od urodzenia do 12 roku życia
( 0-36 kg)

• Grupa 0+ - opcja podróży tyłem do kierunku jazdy
przeznaczona dla niemowląt od urodzenia do 18 kg, czyli ok.
4 roku
• 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)
• Opcja podróży tyłem do kierunku jazdy
• Ochrona boczna przed uderzeniami bocznymi dzięki
technologii True Shield
• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia bocznego
• Wzmocniona stalowa rama

SLIMFIT™ LX GRUPA 0+/1/2/3

• Posiada dwie opcje podróży: tyłem oraz przodem do kierunku
jazdy

• Zintegrowana regulacja wysokości zagłówka z pasami
bezpieczeństwa bez konieczności ich przepinania
• 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
MOCOWANIE ISOCATCH

BLACK

• Wyściełana wkładka oraz ochraniacze pasów
bezpieczeństwa - mocowanie isoCatch

IRON

ECLIPSE
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

NAUTILUS® ELITE
GRUPA 1/2/3

Od. 9 m-ca do ok. 12 lat. (do 36 kg)
Fotelik, który rośnie z Twoim dzieckiem.
52

• 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 regulacja wysokości zagłówka z pasami
bezpieczeństwa bez konieczności ich przepinania,

NAUTILUS® ELITE GRUPA 1/2/3

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.

• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż pasów
bezpieczeństwa
• Regulowana wysokość i szerokość zagłówka
• 3 pozycje nachylenia oparcia
• Uchwyt na kubek

BLACK

IRON

LUNAR

REGULACJA PASÓW
BEZ KONIECZNOŚCI PRZEPINANIA
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NAUTILUS®
GRUPA 1/2/3

Od 9 m-ca do ok. 12 lat.

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.

• 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 regulacja wysokości zagłówka z pasami
bezpieczeństwa bez konieczności ich przepinania
• Regulowana wysokość zagłówka
• 3 pozycje nachylenia oparcia

N AU T I LU S ® G R U PA 1/2/3

• Uchwyt na kubek
• Wyściełana wkładka oraz ochraniacze pasów
bezpieczeństwa

BLACK

GRUPA 1
od 9 miesiąca do około 4 roku
życia dziecka (9-18 kg)*

ASTRO
54

BLACK

GRUPA 2/3
około 4 -12 roku
życia dziecka (15-36kg)*

AFFIX

™

Pełna ochrona
dla każdego dziecka.

GRUPA 2/3
Od ok. 4 do ok. 12 lat.

• 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

• Uchwyt na kubek i schowek na drobiazgi
• Zdejmowana, wyściełana wkładka oraz ochraniacze
pasów bezpieczeństwa - łatwe w utrzymaniu czystości

STARGAZER

CHILI SPICE

A F F I X ™ G R U PA 2/3

• 2 pozycje nachylenia oparcia

GREY FLANNEL
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FOTELIKI SAMOCHODOWE

NOWOŚĆ

AVOLVE

™

GRUPA 1/2/3

Od. 9 m-ca do 12 lat. (od 9 do 36 kg)
Fotelik premium - niezawodny na każdym etapie!
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Avolve, fotelik z grupy 1/2/3 bez trudu
dostosuje się i zapewni bezpieczeństwo
dziecku od 9 m-ca do 12 lat.
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu
bezpieczeństwa i wygody dziecku jak
i komfortu użytkowania przez rodzica.

• Ochrona przed uderzeniami bocznymi Safety Surround ™
z technologią TrueShield ™ i EPS
• Mocowanie za pomocą isoCatch
• Zintegrowany schowek na pasy
• 10-pozycyjna regulacja zagłówka bez konieczności
przekładania pasów

BLACK

• Wzmocniona stalowa rama
• 2 stopnie odchylenia siedziska
• Pianka EPS absorbująca energię
• 5-punktowe pasy
• Zintegrowana blokada paska

• Wkładka dla młodszego dziecka celem zapewniania maksimum
komfortu
• Rygorystycznie testowane pod kątem zgodności
z europejskim rozporządzeniem bezpieczeństwa R44.04

AVOLVE™ GRUPA 1/2/3

• Zdejmowany uchwyt na kubek

CHARCOAL

GRUPA 1

TRUESHIELD™
TECHNOLOGY + EPS
(WZMOCNIONA
OCHRONA BOCZNA)

ZACZEPY
ISOCATCH

ZAGŁÓWEK - 10 WYSOKOŚCI
ZINTEGROWANY Z PASAMI

GRUPA 2/3

2 - POZYCJE UCHYŁU
OPARCIA
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JUNIOR MAXI

™

Komfortowa podróż.

GRUPA 2/3

Od ok. 4 do ok. 12 lat.

• 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

JUNIOR MAXI™ GRUPA 2/3

• Zdejmowana tapicerka i łatwe w czyszczeniu materiały

BLACK
58

IRON

CHILI

ECLIPSE

REGULOWANY ZAGŁÓWEK

BOOSTER BASIC
™

Dba o bezpieczeństwo
Twojego starszego dziecka.

GRUPA 3

Od ok. 6 do ok. 12 lat.

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

BOOSTER SEATS

MIDNIGHT BLACK

OPAL SKY

CONNEXT

™

Przyjemna podróż dla Ciebie
i dziecka.

GRUPA 3

Od ok. 6 do ok. 12 lat.
• Dedykowany dla dzieci od około 6 do 12 roku ( 22-36 kg).
• System zaczepów Isocatch mocuje fotelik stabilnie na
fotelu samochodowym.
• Wyściełane, miękkie siedzisko

DIABLO

BLACK

ECLIPSE
59

60

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...

STWORZONE
BY UKOIĆ
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W DOMU

NOWOŚĆ

CRADLE ME

™

Dzielenie bliskości i radości poznawania świata.
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Nosidełko Cradle Me 4w1 sprzyja
budowaniu poczucia bliskości
i więzi pomiędzy rodzicem a maluszkiem już od chwili jego narodzin.
Miękkie i ergonomiczne siedzisko
przeznaczone jest dla dzieci od
urodzenia do 16 kg - ok. 3 roku życia.

• CERTYFIKACJA - posiada Certyfikat Międzynarodowego
Instytutu Dysplazji Stawu Biodrowego
• 4 SPOSOBY NOSZENIA DZIECKA:
- Twarzą do rodzica w siedzisku dla noworodka - od ur. do
ok. 4 m-ca ( 3,5 -6,5 kg),
- Twarzą do rodzica w siedzisku dla dziecka- od 4 m-ca
(6,4-14 kg),
- Przodem do świata w siedzisku dla dziecka- od 6 m-ca
(9-14 kg),
- Na plecach rodzica w siedzisku dla dziecka- od 9 m-ca
(11-16 kg),

PRZODEM DO RODZICA
NIEMOWLĘ
OD UR. DO 4 M-CA
(3,5-6,5 KG)

• Bezpieczeństwo - Magnetyczne klamry SecureConnect ™

• Ergonomiczna pozycja nóżek - ergonomiczna pozycja dla
bioderek dziecka
• Regulowane podparcie główki - chowane podparcie główki
dziecka
• Wygoda - Zintegrowane siedzisko dla niemowlaka do użytku
od 4 kg

PRZODEM DO RODZICA
OD 4 M-CA+
(6,5-14 KG)

TYŁEM DO RODZICA
OD 6 M-CA+
(9-14 KG)

NA PLECACH RODZICA
OD 9 M-CA+
(11-16 KG)

CREDLE ME™

• Komfort - Regulowane, wyściełane paski w talii
i ramionach w połączeniu z pasem lędźwiowym

• Wentylacja - Oddychający przedni panel z siatki
z chowaną, całoroczną osłoną
• Naturalne tkaniny - wykonane jest z tkanin opatrzonych
certyfikatem Oeko-Tex® dających gwarancję w pełni
bezpiecznych i naturalnych substancji w składzie.

ODDYCHAJĄCA
TKANINA
KLAMRY
MAGNETYCZNE

ODPOWIEDNI
OD URODZENIA
DO OK. 16 KG

ZINTEGROWANE
SIEDZISKO

CERTYFIKOWANY
PRZEZ MIĘDZYNARODOWY
INSTYTUT DYSPLAZJI
STAWU BIODROWEGO
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W DOMU

ALL WAYS SOOTHER

™

Ukoi i ukołysze jak rodzic
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Wielofunkcyjna huśtawkależaczek, która oferuje aż
16 opcji kołysania.

• Od ur. do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
• 2 kierunki kołysania - z boku na bok, przód-tył
• Wielokierunkowe ustawienie siedziska
• 3 opcje regulacji nachylenia oparcia odpowiednio
do wieku i fazy rozwoju malucha
• 8 sposobów huśtania

16

OPCJI
KOŁYSANIA

• 6 prędkości kołysania
• 2 poziomy prędkości wibracji
• 10 melodii oraz 5 kojących, naturalnych dźwięków
• Pałąk z 2-iema pluszowymi maskotkami
• Miękko wyściełane siedzisko z dodatkową wkładką
dla noworodka dla optymalnego komfortu
• Zasilanie- wtyczka/ baterie

8 SPOSOBÓW KOŁYSANIA

Z BOKU NA BOK

HORIZON

STARGAZER

PRZÓD/ TYŁ

ALL WAYS SOOTHER™

2 PRĘDKOŚCI WIBRACJI
I 8 PRĘDKOŚCI BUJANIA

GÓRA/ DÓŁ

OPCJA LEŻACZKA
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W DOMU

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

• Dedykowana dla dzieci od urodzenia
do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)
• Dwuetapowe składanie do kompaktowych rozmiarów
- łatwość przechowywania, poręczna rączka ułatwia
przenoszenie i przechowywanie huśtawki
• Opcje regulacji nachylenia oparcia odpowiednio do wieku
i fazy rozwoju malucha

• 2 opcje wibracji
• Wbudowany odtwarzacz z opcją wyboru 10 melodii lub 5
opcji dźwięków

STARGAZER

• Możliwość podłączenia MP3

STARGAZER

MOVE WITH ME® HUŚTAWKA

• 5 opcji prędkości kołysania

SUITS ME
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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

LOVIN' HUG™

• Miękko wyściełane siedzisko z materiałów łatwych
w utrzymaniu czystości
• 5 punktowe pasy bezpieczeństwa

PATCHWORK
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PATCHWORK GREY

DAYDREAM

SUITS ME

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

PATCHWORK

CONFETTI GREY

BABY DELIGHT™

• Zasilana przez baterie

PAINTBOX
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W DOMU

SWIFT FOLD™
Krzesełko najprostsze w obsłudze
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Niezwykle kompaktowe krzesełko,
które zajmuje niewiele miejsca,
a przy tym łatwo je utrzymać
w czystości.

• Odpowiednie dla dziecka od 6 m-ca do ok 3 lat
( do max 15 kg wagi)
• Niezwykle proste składanie za pomocą jednego ruchu
jedną ręką
• 9 stopni regulacji wysokości siedziska
• Kompaktowe rozmiary po złożeniu- oszczędność miejsca
• Rośnie razem z dzieckiem

SWIFT FOLD™ KRZESEŁKO

• 3 opcje regulacji nachylenia oparcia siedziska dla
dogodnego karmienia
• Zdejmowana i łatwa w czyszczeniu tacka
• 2 przednie kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie
i manewrowanie w przestrzeni kuchennej
• Wyściółka siedziska oraz osłonki pasów łatwe
w zdejmowaniu i czyszczeniu
• 5 punktowe pasy bezpieczeństwa
• Łatwe w montażu- wystarczy wyjąć z pudełka

19 cm

81 cm

SUITS ME

RUBIX
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DUODINER DLX
KRZESEŁKO 6 W 1
®

NOWOŚĆ

Wielofunkcyjne,dostosowane do 6
etapów rozwoju dziecka krzesełko do
karmienia, które może być używane
jednocześnie przez 2 dzieci.

• Odpowiednie dla dzieci od 6 m-ca do ok. 3 roku ( do 15 kg)
• 6w1 opcji ustawienia wysokości adekwatnie do etapu
rozwoju dziecka
• Innowacyjny design i technologia umożliwiająca na
jednoczesne wykorzystanie krzesełka przez 2-oje dzieci
• 5 opcji regulacji wysokości dla dogodnego karmienia
• Wielopozycjny uchył oparcia siedziska, dzięki czemu
bez trudu maluch może pić w pozycji półleżącej z butelki,
by później móc siedzieć prosto i towarzyszyć podczas
rodzinnych posiłków.
• Zdejmowana i łatwa w czyszczeniu tacka z dodatkowymi
nakładkami

DUODINER® DLX KRZESEŁKO

• 2 przednie kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie
krzesełka
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• 5 pkt. pasy bezpieczeństwa
• Łatwość w utrzymaniu czystości tapicerki
• Krzesełko składane do kompaktowych rozmiarów- łatwość
przechowywania

OPCJA DLA NIEMOWLĄTZ UCHYLNYM OPARCIEM

PEŁNOWYMIAROWE
KRZESEŁKO

OPCJA NAKŁADKI
NA KRZESŁO DLA
STARSZEGO DZIECKA

KRZESEŁKO DLA
STARSZEGO DZIECKA

OPCJA NAKŁADKI NA
KRZESEŁKO

OPCJE 2 KRZESEŁEK
DLA 2 DZIECI
JEDNOCZEŚNIE

PATCHWORK GREY

SNACK N' STOW
KRZESEŁKO

™

Wygodne w użytkowaniu,
kompaktowe po złożeniu.

• Odpowiednie dla dziecka od 6 m-ca do ok. 3 roku
( do 15 kg)
• Niebywale lekkie- tylko 5,4 kg
• Kompaktowe -tylko 15 cm szerokości po złożeniu
• 2 poziomy regulacji wysokości podnóżka
• Samodzielnie stoi po złożeniu
• Tapicerka ścieralna i łatwa w utrzymaniu czystości
• 5 pkt. szelki bezpieczeństwa

SNACK N' STOW™ KRZESEŁKO

• Intuicyjne rozkładanie i składanie krzesełka

ONLY 15cm WIDE

DAYDREAM

PAINTBOX

PATCHWORK

FRUITELLA

PATCHWORK GREY

ELIFUN MUSTARD
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W DOMU

DAY2DREAM

™

Idealne rozwiązanie - tak w dzień jak i w nocy.
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Łóżeczko Day2Dream to doskonała
opcja 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 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

DAY2DREAM™

• Gondola przeznaczona od urodzenia do 6,5 kg z 3 opcjami
leżenia: zabawa, drzemka lub spanie

• W zestawie torba podróżna do wygodnego przenoszenia
łóżeczka
• Kółka przymocowane do 2 nóżek ułatwiają
przemieszczanie łóżeczka

ŁÓŻECZKO
TURYSTYCZNE

PRZENOŚNA
GONDOLA

PRZEWIJAK

LEŻACZEK
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W DOMU

CONTOUR PRESTIGE
™

Bez trudu zabierzesz je wszędzie ze sobą
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Łóżeczko premium z funkcjonalnymi
dodatkami jak organizer czy
karuzelka i wibracje, które pokocha
każdy maluch ... i rodzic.

• Dedykowane od ur. do ok 3 roku ( 0-15 kg); dla opcji
podwieszanego łóżeczka - do 6,5 kg
• Opcja podwieszanego materacyka dla niemowląt - do 6,5
kg lub do momentu, kiedy dziecko będzie potrafiło usiąść,
klęknąć lub podciągnąć się.
• Organizer i pojemnik na pieluchy w miejscu ułatwiającym
wygodny i poręczny dostęp oraz schowki na liczne
akcesoria do pielęgnacji malucha.

• Karuzelka z pozytywką wraz z poruszającymi się
kolorowymi maskotkami
• Łatwość składania - w czasie krótszym niż 60 sekund.
• 2 kółka gwarantujące szybkie, łatwe i wygodne
przemieszczanie łóżeczka

ŁÓŻECZKO
TURYSTYCZNE

PRZEWIJAK

PANEL STEROWANIA

CONTOUR™ PRESTIGE

• Przewijak wraz z pojemnikiem na pieluchy umieszczonym
w poręcznym miejscu

WBUDOWANY ORGANIZER
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W DOMU

CONTOUR ELECTRA
™

Idealne w podróży i w domu
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Stylowe, uniwersalne łóżeczko
z funkcją wibrowania, które
doskonale sie sprawdza zarówno
w domu jak i 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
• Funkcja wibrowania materacyka uspokaja dziecko
• Zdejmowany przewijak, lampka nocna i pozytywka
z uspokajającą muzyką
• Kółka ułatwiające przesuwanie łóżeczka

• Łatwe składanie pozwala na szybkie rozłożenie bądź
złożenie łóżeczka- patent Graco

PRZEWIJAK

DAYDREAM

PANEL STEROWANIA

PATCHWORK

PATCHWORK GREY

CONTOUR™ ELECTRA

• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka
ułatwiające transport

PAŁĄK Z ZABAWKAMI

SUITS ME
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SKOCZEK

™

Skoczek Bumper Jumper to element
wyposażenia pokoju / zabawka,
która sprawdza się jako forma
urozmaicenia czasu malucha,
dostarczenia mu bodźców do
aktywnej zabawy, a jednocześnie
dająca możliwość wygospodarowania
chwili wolnego czasu rodzicom.

ŁATWOŚĆ MOCOWANIA DO FRAMUGI DRZWI
I MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA Z POKOJU DO POKOJU,
ZAPEWNIAJĄC ZABAWĘ W CAŁYM DOMU

SKOCZEK ™

ZACISK SPRĘŻYNOWY NIE ZOSTAWIAJĄCY
ŚLADÓW NA FRAMUGACH

SOLIDNA SPRĘŻYNA Z UKRYTĄ LINKĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ DLA NIEPRZERWANEJ
RADOŚCI HUŚTANIA / ZE SKAKANIA

WYJMOWANA, NYLONOWA
WYŚCIÓŁKA Z WYSOKIM
OPARCIEM, ŁATWA DO UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI; MOŻLIWOŚĆ
PRANIA W PRALCE

NIESKRĘCAJĄCE SIĘ PASKI I PLASTIKOWA KOPUŁKA
UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKIE, ŁATWE WKŁADANIE
I WYJMOWANIE DZIECKA Z HUŚTAWKI
TAPICERKA Z ELEMENTAMI
DZIECIĘCYCH BOHATERÓW - MISIE

ZABAWKI PLUSZOWE
TACKA DLA DZIECKA
NA ZABAWKI

BEAR TRAIL
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dziecka

Waga
(kg)

Pozycje nachylenia
oparcia

7,1 kg

wielopozycyjne

Metoda

Blokada
przednich

Kosz na zakupy

przeciwdeszczowa

Inne
akcesoria

WÓZKI POJEDYNCZE
TRAVELITE

0- 15 kg (0 - 3 lat)

39x49x108 cm

tak

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

NEAR2ME

0- 22 kg (0 - 5 lat)

94x66x119 cm

11,2
kg

wielopozycyjne

tak

SnugRide®/
SnugEssentials™
i-Size

TRAILRIDER

0- 22 kg (0 - 5 lat)

127x67x88 cm

14,3
kg

4 pozycyjne

tak

SnugRide®/
SnugEssentials™
i-Size

tak

nie

tak

BREAZE
LITE

0- 15 kg (0 - 3 lat)

88x55x104 cm

6,5 kg

wielopozycyjne

tak

nie

tak

nie

tak

WÓZKI PODWÓJNE
TIME2GROW

0- 15 kg (0 - 3 lat)

100X66X107 cm

13,3
kg

Oba siedziska:
wielopozycyjne

tak

SnugRide®/
SnugEssentials™
i-Size

tak

nie

tak

STADIUM
DUO

Tylne siedzisko 0 - 15kg (0 - 3 lat)
Przednie siedzisko do 15 kg
(6 m-cy - 3 lat)

123X57X108 cm

13,8
kg

Oba siedziska:
wielopozycyjne

tak

SnugRide®/
SnugEssentials™
i-Size

tak

nie

tak

Waga
dziecka

Grupa

Wiek

Wymiary
x wys. w cm)

Waga (kg)

Rodzaj pasów

Pozycje
Kompatybilne Kompatybilne
nachylenia
z ISOFIX
z Travel System
oparcia

Regulowany

dwie tacki dla dzieci

Inne akcesoria

FOTELIKI SAMOCHODOWE

40-87 cm

i-Size

45X57X63

12,3

5-punktowe

7

SNUGESSENTIALS
I-SIZE

40-75 cm

i-Size

45X57X63

3,66

5-punktowe

0

ASCENT I-SIZE

10-105 cm

i-Size

0 - 4 lata

45X47X75

10,5

5-punktowe

6

TURN2ME

0-18 kg

0+/1

0 - 4 lata

45X55X61

12,7

5-punktowe

EXTEND

0-18 kg

0+/1

0 - 4 lata

50X43X63

6,1

5-punktowe

ENHANCE

0-25 kg

0+/1/2

0 - 7 lata

55X49X62

8,5

5-punktowe

SLIMFIT

0-36 kg

0+/1/
2/3

0 - 12 lata

56X54X86

8,7

5-punktowe

10 pozycji

wzmocniona stalowa rama,
pianka EPS, uchwyt na kubek

SLIMFIT LX

0-36 kg

0+/1/
2/3

0 - 12 lata

58X53X56

8,9

5-punktowe

10 pozycji

wzmocniona stalowa rama,
pianka EPS, uchwyt na kubek,
mocowanie IsoCatch

AVOLVE

9-36 kg

1/2/3

54X48X63

9,2

5-punktowe

2

10 pozycji

ochrona przed uderzeniami
bocznymi Safety Surround, pianka
EPS, uchwyt na kubek,
mocowanie IsoCatch

NAUTILUS

9-36 kg

1/2/3

52X50X87

9,2

5-punktowe

3

NAUTILUS ELITE

9-36 kg

1/2/3

52X50X87

9,4

5-punktowe

3

AFFIX

15-36 kg

2/3

4 - 12 lat

52X43X81

4,6

pasy
samochodowe

5 pozycji

ochrona SIDE IMPACT
PROTECTION, pianka EPS, uchwyt
na kubek, schowek na drobiazgi,
system mocowania IsoCatch

JUNIOR MAXI

15-36 kg

2/3

4 - 12 lat

54X41X82

3,5

pasy
samochodowe

BOOSTER

22-36 kg

3

6 - 12 lat

43X40X22

2

2 chowane uchwyty na kubki

CONNEXT

22-36 kg

3

6 - 12 lat

43X39X22

1,5

system mocowania IsoCatch

7 pozycji

2 chowane uchwyty na kubki
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zamieszczonych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.
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