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NOWOŚĆ
Doskonały w mieście jak i w podróży.
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
za pomocą systemu Click Connect
• Kilkustopniowa regulacja uchyłu oparcia
siedziska do pozycji leżącej
• Blokada przedniego koła do jazdy na wprost
• Kompaktowe rozmiary po złożeniu
• Odpinany pałąk, łatwy dostęp do dziecka
• Duży kosz na zakupy

WÓ Z KI

BREAZE LITE™

• W zestawie: folia przeciwdeszczowa

BREAZE LITE

™
WERSJA SPACEROWA

TRAVEL SYSTEM

KOMPAKTOWE SKŁADANIE

Kompaktowy i wielofunkcyjny
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BREAZE LITE

™

Kolorystyka

WÓ Z KI

KOMPATYBILNY Z FOTELIKIEM 0+

BLACK

SUITS ME

RED LEOPARD

KALEIDOSCOPE

BREAZE LITE™

Kolorystyka

BREAZE LITE TRAVEL SYSTEM
™

Travel System- mocowanie fotelika za pomocą systemu Click Connect . Lista kompatybilnych fotelików na stronie 22-25.
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NOWOŚĆ

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 9 kg)
• Szybka adaptacja z wózka pojedynczego w wózek
podwójny (dodatkowe siedzisko montowane względem
pierwszego siedziska)
• Pałąk- montowany tylko na przednim siedzisku

WÓ Z KI

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

TIME2GROW™

• Siedzisko rozkładane do pozycji leżącej

AKCESORIA:
(sprzedawane
osobno)

TIME2GROW ™
DODATKOWE SIEDZISKO

TIME2GROW ™ GONDOLA

TIME2GROW

™

Wszechstronny i na długie lata
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SNUGESSENTIALS ™
i-SIZE FOTELIK

SNUGRIDE ® i-SIZE
FOTELIK

SNUGRIDE® i-SIZE BAZA

SNUGRIDE®
7-POZYCYJNA i-SIZE BAZA
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TIME2GROW

TIME2GROW

™

™

TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY

Konfiguracje i kolorystyka

PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY
Z DODATKOWYM SIEDZISKIEM

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+
ORAZ Z SIEDZISKIEM SPACERÓWKI

TRAVEL SYSTEM Z FOTELIKIEM 0+
ORAZ Z DODATKOWYM SIEDZISKIEM

TIME2GROW™

WÓ Z KI

Konfiguracje

KOLORYSTYKA:

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO
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OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO
Z SIEDZISKIEM SPACERÓWKI

OPCJA WÓZKA GŁĘBOKIEGO
Z DODATKOWYM SIEDZISKIEM

IRON

DENIM

KOMPAKTOWE SKŁADANIE JEDNĄ RĘKĄ
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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

WÓ Z KI

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

OPCJA TRAVEL SYSTEM
Z 2-MA FOTELIKAMI DLA BLIŹNIĄT

STADIUM DUO®
Niezwykle zwrotny wózek podwójny
BLACK/GREY
12

ECLIPSE
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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

14

15

SPECYFIKACJA

12 M-CY

WIEK

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

18 M-CY

4 LATA

6 LAT

12 LAT

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

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.

SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

SNUGRIDE® i-SIZE

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.

0-36 kg / ok. 0-12 lat.

SLIMFIT™

SLIMFIT™ LX

GRUPA 1/2/3

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

i-SIZE

ISOFIX

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.
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.

NAUTILUS™

SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

FOTELIKI SAMOCHODOWE

GRUPA 0+/1/2/3

NAUTILUS™ ELITE

GRUPA 2/3

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

AFFIX™

ASSURE™

LOGICO LX™

LOGICO L™

GRUPA 3

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

BOOSTER™ BASIC

ISOCATCH
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JUNIOR MAXI™

CONNEXT™

IsoCatch jest opcjonalnym systemem wykorzystującymzaczepy 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.
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Pełen komfort i bezpieczeństwo
już od pierwszej podróży

• Fotelik odpowiedni od urodzenia do osiągnięcia
przez dziecko ok. 75 cm wzrostu ( do ok. 12 m-ca)
• Montaż tyłem do kierunku jazdy do 12 m-ca
• Zintegrowany z pasami bezpieczeństwa
2 pozycyjny zagłówek- łatwość regulacji pasa
i zagłówka

FOTELIKI SAMOCHODOWE

• 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
• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX

SNUGESSENTIALS™ i-SIZE

• Wyściełana wkładka dla niemowlaka z pianki
„memory foam”

SNUGESSENTIALS i-SIZE
™

MIDNIGHT BLACK
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SNUGRIDE® i-SIZE BAZA BLACK

SNUGRIDE®
7-POZYCYJNA i-SIZE BAZA BLACK
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Podróż tyłem do kierunku
jazdy 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

• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX

SNUGRIDE™ i-SIZE

FOTELIKI SAMOCHODOWE

• Kompatybilny z wszystkimi wózkami Graco za
pomocą systemu Click Connect- wpięcie na stelaż
wózka za pomocą jednego kliknięcia

SNUGRIDE® i-SIZE
MIDNIGHT BLACK
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MIDNIGHT BLACK
Z 7-POZYCYJNĄ BAZĄ

SNUGRIDE® i-SIZE
BAZA BLACK

SNUGRIDE®
7-POSZYCYJNA i-SIZE BAZA BLACK
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NOWOŚĆ

Fotelik i-size, montowany tyłem do
kierunku jazdy do ok. 4 roku życia
dziecka, zapewniający maksimum
bezpieczeństwa.

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

FOTELIKI SAMOCHODOWE

• Baza montowana za pomocą systemu ISOFIX na bazie
SnugRide® i-Size

ASCENT™ i-SIZE INFANT CAR SEAT

• Luksusowa pianka zapamiętująca kształt i osłaniająca
pasy

ASCENT™ i-SIZE
Jedność luksusu z bezpieczeństwem
BLACK
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SNUGRIDE® i-SIZE
BAZA BLACK (sprzedawana osobno)
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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.
• 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

FOTELIKI SAMOCHODOWE

• 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

SLIMFIT™ GRUPA 0+/1/2/3

• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia bocznego

SLIMFIT™ GRUPA 0+/1/2/3
Jedyny fotelik, którego będzie potrzebować Twoje dziecko!
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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)
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SLIMFIT™ GRUPA 0+/1/2/3

SLIMFIT™ LX GRUPA 0+/1/2/3

Jedyny fotelik, którego Twoje dziecko będzie potrzebować
Fotelik z grupy 0+/1/2/3 przeznaczony
od urodzenia do ok. 12 roku życia (36
kg) w wersji z systemem mocowania
isoCatch.
• Fotelik 3 w 1 odpowiedni od urodzenia do 12 roku życia
( 0-36 kg)
• Posiada dwie opcje podróży: tyłem oraz przodem do kierunku
jazdy

IRON

BLACK

• Grupa 1 – przeznaczona dla dzieci od 9 m-ca życia do 4 roku
życia (9-18 kg)

MIDNIGHT GREY

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

SLIMFIT™ LX GRUPA 0+/1/2/3

FOTELIKI SAMOCHODOWE

• Grupa 0+ - opcja podróży tyłem do kierunku jazdy
przeznaczona dla niemowląt od urodzenia do 18 kg, czyli ok.
4 roku

• 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
PEARL GREY

CHILI

• Wyściełana wkładka oraz ochraniacze pasów
bezpieczeństwa - mocowanie isoCatch

MOCOWANIE ISOCATCH

26

BLACK

IRON

ECLIPSE
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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

FOTELIKI SAMOCHODOWE

• Uchwyt na kubek
• Wyściełana wkładka oraz ochraniacze pasów
bezpieczeństwa

NAUTILUS® GRUPA 1/2/3
Fotelik, który rośnie razem z Twoim dzieckiem
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STEEPLE GRAY

BLACK

FORWARD-FACING HARNESS
GROUP 1

HIGHBACK BOOSTER
GROUP 2/3

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

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

NAUTILUS® GRUPA 1/2/3

• 3 pozycje nachylenia oparcia
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• 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
• Montaż tyłem do kierunku od 9 m-ca do ok. 4 roku
( 9-18 kg)
• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia bocznego
• Wzmocniona stalowa rama

NAUTILUS® ELITE GRUPA 1/2/3

FOTELIKI SAMOCHODOWE

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 regulacja wysokości zagłówka z pasami
bezpieczeństwa bez konieczności ich przepinania,
• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż pasów
bezpieczeństwa
• Regulowana wysokość i szerokość zagłówka
• 3 pozycje nachylenia oparcia
• Uchwyt na kubek

NAUTILUS® ELITE GRUPA 1/2/3
Fotelik, który rośnie z Twoim dzieckiem.
BLACK
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IRON
REGULACJA PASÓW
BEZ KONIECZNOŚCI PRZEPINANIA
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Pełna ochrona
dla każdego dziecka.

ASSURE

™

• Fotelik odpowiedni od ok. 4 roku do 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

• 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

• EPS, pianka absorbująca energię uderzenia bocznego

• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż pasów
bezpieczeństwa

• 5 opcji regulacji wysokości zagłówka
• Zintegrowana blokada pasa ułatwiająca montaż pasów
bezpieczeństwa

• 2 pozycje nachylenia oparcia
• 2 uchwyty na kubek

• 2 pozycje nachylenia oparcia

• Zdejmowana, wyściełana wkładka oraz ochraniacze
pasów bezpieczeństwa- łatwe w utrzymaniu czystości

• Uchwyt na kubek i schowek na drobiazgi

A F F I X ™ G R U PA 2/3

Optimum bezpieczeństwa
i komfortu dla Twojego dziecka.

• Zdejmowana, wyściełana wkładka oraz ochraniacze
pasów bezpieczeństwa - łatwe w utrzymaniu czystości

ASSURE™ GRUPA 2/3

AFFIX

™

BLACK

STARGAZER
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CHILI SPICE

GREY FLANNEL

BLACK
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JUNIOR MAXI

™

Komfortowa podróż.

BOOSTER BASIC
™

• Dedykowany dla dzieci od ok. 4 do 12 roku życia
(od 15 do 36 kg )

• Dedykowany dla dzieci od 6 do 12 roku ( 22-36 kg)
• 2 chowane uchwyty na napoje

• Intuicyjne prowadzenie pasa bezpieczeństwa zaznaczone
kolorem czerwonym

• Lekki
• Zdejmowana i łatwa w czyszczeniu tapicerka

• Wbudowane w zagłówek prowadnice pasów zapewniające
zawsze ich prawidłowe ułożenie
• Regulowany zagłówek

Dba o bezpieczeństwo
Twojego starszego dziecka.

MIDNIGHT BLACK

• Podłokietniki i 2 chowane uchwyty na kubki

BOOSTER SEATS

JUNIOR MAXI™ GRUPA 2/3

• Zdejmowana tapicerka i łatwe w czyszczeniu materiały

OPAL SKY

CONNEXT

™

Przyjemna podróż dla Ciebie
i dziecka.

• 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
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IRON

CHILI

ECLIPSE

REGULOWANY ZAGŁÓWEK

BLACK

ECLIPSE
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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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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

W DOMU

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

ALL WAYS SOOTHER™

2 PRĘDKOŚCI WIBRACJI
I 8 PRĘDKOŚCI BUJANIA

GÓRA/ DÓŁ

ALL WAYS SOOTHER

™

Ukoi i ukołysze jak rodzic
HORIZON
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STARGAZER

PRZÓD/ TYŁ

OPCJA LEŻACZKA
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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
- 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

W DOMU

STARGAZER

• Możliwość podłączenia MP3

MOVE WITH ME® HUŚTAWKA

• 5 opcji prędkości kołysania

MOVE WITH ME®
Bez trudu zabierzesz ją wszędzie ze sobą
STARGAZER
40

SUITS ME
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LOVIN' HUG™

Komfortowy, spokojny sen
i odpoczynek dla dziecka.

BABY DELIGHT

™

przynosi relaks i ukojenie
maluchowi

Lekka i kompaktowa huśtawka
o dwóch prędkościach kołysania
zapewni komfort i dobrą zabawę
maluszkowi.

• Dedykowana dla dzieci od urodzenia do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)

• Dedykowana od ur. do ok. 9 m-ca ( 0-9 kg)

• 6 prędkości kołysania

• 2 prędkości kołysania

• 4 pozycje nachylenia oparcia dla zapewnienia komfortu
i wygody

• Pałąk z 2 -ma miękkimi zabawkami
• 2 opcje nachylenia oparcia

• Odtwarzacz z 10 klasycznymi melodiami oraz dźwiękami
natury

• Kompaktowe składanie

• Pozytywka z 3 miękkimi zabawkami

• 5 pkt. pasy bezpieczeństwa

• Tacka dla dziecka

• Tapicerka wykonana z miękkich materiałów, łatwych
w czyszczeniu

• Miękko wyściełane siedzisko z materiałów łatwych
w utrzymaniu czystości

• Zasilana przez baterie

• 5 punktowe pasy bezpieczeństwa

PATCHWORK
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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.

BABY DELIGHT™

LOVIN' HUG

™

PATCHWORK GREY

DAYDREAM

SUITS ME

PATCHWORK

CONFETTI GREY

PAINTBOX
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NOWOŚĆ

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

W DOMU

• 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

SWIFT FOLD™

81 cm

Krzesełko najprostsze w obsłudze

SUITS ME
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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.

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

• Odpowiednie dla dzieci od 6 m-ca do ok. 3 roku ( do 15 kg)

• Samodzielnie stoi po złożeniu

• 6 w1 opcji ustawienia wysokości adekwatnie do etapu
rozwoju dziecka

• Tapicerka ścieralna i łatwa w utrzymaniu czystości

• Innowacyjny design i technologia umożliwiająca na
jednoczesne wykorzystanie krzesełka przez 2-oje dzieci

• Intuicyjne rozkładanie i składanie krzesełka

• 5 pkt. szelki bezpieczeństwa

• 5 opcji regulacji wysokości dla dogodnego karmienia
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SNACK N' STOW™ KRZESEŁKO

DUODINER® DLX KRZESEŁKO

• 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
• 2 przednie kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie
krzesełka
• 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

ONLY 15cm WIDE

OPCJA NAKŁADKI NA
KRZESEŁKO

OPCJE 2 KRZESEŁEK
DLA 2 DZIECI
JEDNOCZEŚNIE

PATCHWORK GREY

DAYDREAM

PAINTBOX

PATCHWORK

FRUITELLA

PATCHWORK GREY

ELIFUN MUSTARD
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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

W DOMU

• 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

DAY2DREAM

™

Idealne rozwiązanie - tak w dzień jak i w nocy.
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ŁÓŻECZKO
TURYSTYCZNE

PRZENOŚNA
GONDOLA

PRZEWIJAK

LEŻACZEK
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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

W DOMU

• Łatwość składania - w czasie krótszym niż 60 sekund.
• 2 kółka gwarantujące szybkie, łatwe i wygodne
przemieszczanie łóżeczka

CONTOUR™ PRESTIGE

• Przewijak wraz z pojemnikiem na pieluchy umieszczonym
w poręcznym miejscu

CONTOUR PRESTIGE
™

Bez trudu zabierzesz je wszędzie ze sobą
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ŁÓŻECZKO
TURYSTYCZNE

PRZEWIJAK

PANEL STEROWANIA

WBUDOWANY ORGANIZER
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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

W DOMU

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

PRZEWIJAK

PANEL STEROWANIA

CONTOUR™ ELECTRA

• Torba podróżna wyposażona w otwory na kółka
ułatwiające transport

PAŁĄK Z ZABAWKAMI

CONTOUR ELECTRA
™

Idealne w podróży i w domu

DAYDREAM
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PATCHWORK

PATCHWORK GREY

SUITS ME
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SKOCZEK

™

Skacze i bawi przez wiele godzin.
Przedział wiekowy
dziecka

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

Pozycje nachylenia
oparcia

Metoda
składania

Blokada
przednich
kół skrętnych

KompatybilOsłona
ność
przeciwdeszczowa
z fotelikami

Śpiworek

Kosz na zakupy

Inne
akcesoria

WÓZKI MODUŁOWE
0-15 kg
(ok. 3 lat)

88x55x104

6,5

Wiele
pozycji

Jedną
ręką

Tak

SnugRide/
SnugRide
iSize

Tak

Nie

Tak

Duża budka

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

123x57x108

13,8

Oba siedziska:
wiele pozycji

Jedną
ręką

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Podwyższone
siedzisko Stadium

0-15 kg
(ok. 3 lat)

100x66x107

13,3

Oba siedziska:
wiele pozycji

Jedną
ręką

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Półka do stania,
ławeczka dla dziecka

Breeze Lite
WÓZKI PODWÓJNE

Stadium Duo

• Odpowiedni dla dziecka od 6 m-ca do ok. 12 m-cy
( do max. 12 kg)
• Solidna sprężyna z dodatkowym, ukrytym sznurkiem
bezpieczeństwa

Time2Grow

• Sprężynowy zacisk nie pozostawiający śladów na futrynie
drzwi
• Łatwość i pewność mocowania na ramie drzwi
• Tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości

Waga
dziecka

Grupa

Wiek

Wymiary
(dł. x szer.
x wys. w cm)

Waga (kg)

Rodzaj pasów

Pozycje
Kompatybilne Kompatybilne
nachylenia
z ISOFIX
z Travel System
oparcia

Regulowany
zagłówek

Inne akcesoria

√

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

FOTELIKI SAMOCHODOWE

√

√

SnugRide i-Size

0-13kg

i-Size

0-18 miesięcy

45X57X63

12,3

5-punktowe

7

Nautilus

9-36kg

1/2/3

Ok. 4-12 lat

48x50x68/88

9

5-punktowe

3

√

Wbudowany uchwyt na kubek,
rama wzmocniona stalą

Nautilus Elite

9-36kg

1/2/3

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

Junior Maxi

15-36kg

Ok. 4-12 lat

41x41x68/81

3,6

Pasy
samochodowe

2

√

Chowane uchwyty na napój

Assure

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

36x43x68/82

4,1

2

√

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

Affix

15-36kg

2/3

Ok. 4-12 lat

27x42x64

4,5

√

ISO Catch System

Booster Basic

22-36kg

3

Ok. 6-12 lat

41x42x25

2

Connext

22-36kg

3

Ok. 6-12 lat

43x44x24

1,5

Ascent i-Size

0-18 kg

0+/1
i i-size

Od ur.do ok. 4 lat
(40-105 cm)

70x58x106

8,4 kg

5-punktowe

6

Slimfit

0-36 kg

0+/1/
2/3

Od ur.do ok. 12 lat

56x54x86

8,7 kg

6-punktowe

4
(2 tyłem,
2 przodem)

Slimfit LX

0-36 kg

0+/1/
2/3

58x53x85

8,9 kg

5-punktowe

5
(2 tyłem,
2 przodem)

2/3

Od ur.do ok. 12 lat

Mocowanie
ISOCATCH

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

SKOCZEK ™

• Plastikowa kopuła separuje paski co ułatwia umieszczanie
czy wyjmowanie dziecko z siedziska

Chowane uchwyty na napój

Mocowanie
ISOCATCH

Tak

Isocatch

ISO Catch System

Nie

7 pozycji

Ochrona boczna

10 pozycji

Ochrona , Pianka EPS, Stalowa
rama, Kubek

11 pozycji

Ochrona , Pianka EPS, Stalowa
rama, Kubek

BEAR TRAIL
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Graco® 2020

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.

