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Колички
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Зошто да се одбере....

360°

360°

Седиште што ротира 360 степени: толку е 
едноставно да се намести во две позиции, 

завртено кон родителите или завртено напред, 
додека детето удобно седи во него.

Ултра компактна кога е затворена; може да се 
затвори и со седиштето и без него.

Целосно спуштање на наслонот на седиштето.

Код 079352

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Технички информации

Технички информации 121x65x56 см

Тежина со кутија: 34,3 кг

Производи во пакување: 1 производ

13,7 кг

40 см

56 см71 см

56 см

67
 см

97
,5

-1
18

 см

97
,5

-1
18

 см
 

6,1 кг
97 см43 см

68
  с

м

со база 7,2 кг  
без база 4,8 кг  67 см

44 см

61
 см
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Комфорт систем: 
лежиштето може да се 

прилагоди однадвор 
без да се вознемирува 

бебето

Систем за вентилација

Мрежата во внатрешниот 
дел на тендата 

обезбедува максимална 
вентилација во потоплите 

денови, додека мрежата 
во предниот дел го штити 

детето од светлината.

Тврда пречка

Систем за кочење 
на рачката, лесно и 
безбедно за активирање 
и ослободување
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Двојна хомологација за 
користење во кола со или 
без база

Ауто-фикс I-Move во 
автомобилот е поставен 
за детето да  гледа назад

Со трио сет за кола, 
систем одобрен за 

користење во автомобил

Меки перничиња на 
каишите за рамо и 

препони

Тренди торба со модерен дизајн, материјали 
со врвен квалитет и стилски вез

База за лесно и безбедно 
поставување во 

автомобил

Клинички тестирано 
перниче за 

новородени до 6 
кг, направено од 

материјал што дишe

Стартувајте го QR кодот 
на Вашиот смартфон, 
формирајте код и видете 
како треба да го инсталирате 
седиштето за автомобил.

СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

Ергономска рачка за безбедно и носење 
без напор, благодарение на рачката “мека 

на допир“

Практична и мека прекривка 
за нозе

Навлака за дожд
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ДЕЗЕНИ

КОД 07 079352 470 000 GREY

КОД 06 079352 190 000 FIRE

8APIQQE*adhijg+

8APIQQE*abchje+
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ДЕЗЕНИ

KOD 05 079352 080 000 POETIC

8APIQQE*adhjbj+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Спортскиот изглед е идеален за родители со 
активен животен стил.

Динамична и лесна за движење, благодарение 
на тркалата со полна гума и задните амортизери, 

прилагодлива е на секаков терен.

Контрола на ротациското тркало со опција да 
се закочи, како и кочница која се активира и 

деактивира на рачката за управување.

Код 079362

3 тркала, бесконечни движења!

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Технички информации: 102x58x69 см

Тежина на паковање: 30 кг

Производ во паковање: 1 производ

11,5 кг

38 см

64,5 см121,5 см

64,5 см

94
 см

10
2/

11
3 

см

10
2/

11
3 

см

4,9 кг
89 см45 см

65
 см

со база 7 кг
без база 4,7 кг67 см

44 см

61
 см
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Практично и лесно 
склопување со една 
рака.

Кога е склопена, ултра компактната конструкција може да се 
транспортира со влечење.

Голема XXL тенда, со 
водоотпорен материјал и 
UV50+ заштита, содржи и 
двоен отвор на прозорец.

Лежиштето може лесно 
да се подеси само со 

една рака.

Корпата може да 
се транспортира во 

автомобил (комплетот за 
прицврстување може да 

се купи посебно)

Тенда која 
се отвара и 
содржи мрежа 
за максимална 
вентилација и 
заштита во секоја 
сезона.

Количка Activ3 (0-36 месеци)

Корпа Activ3 (0-10 кг)

UV 50+PROTECTION
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Перниче погодно 
за новороденче 
и безбедносни 
каиши со меки 
навлаки.

Auto-Fix Fast 0+  
во автомобилот 
мора да се 
постави да гледа 
наназад, со или 
без базата.

Корисен платнен држач за 
родителот

Меки перничиња на 
каишите

Сет за автомобил со 
мек појас за стомачето 

наменет за користње на 
корпата во автомобил

Навлака за дожд Стандардна база за во 
автомобил Перниче кое што ја 

овозможува правилната 
положба на телото во 

првите месеци

Голема XXL тенда, со 
водоотпорен материјал и 

UV50+ заштита

Логирајте се на вебсајтот 
користејќи го овој QR код 
да видите како се вградува 
седиштето во автомобил.

СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Auto-Fix Fast група 0+ (0-13 кг)

UV 50+

PROTECTION

Наградено со 4 ѕезди на 
Европски тестови <<2011 

седишта за во автомобил>> 
во категорија 0+ (0-13 кг)

Auto-Fix Fast

База изофикс за Auto-Fix
код 06 079807 950 000
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Код 00 079362 010 000 BEIGE

Код 06 079362 990 000 ANTHRACITE

ДЕЗЕНИ

Код 07 079362 930 000 RED WAVE

8APIQQE*acbddi+

8APIQQE*acbdfc+

8APIQQE*acbdgj+
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Зошто да се одбере...

Модуларен систем со сите додатоци кои ви се потребни
elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Седиштето лесно може да се заврти во насоката 
на движење или да гледа кон родителите, со еден 

лесен потег.

Практичен систем за затварање со една рака. Love е најудобното решение за вашето дете од 
првиот ден.

10,9 кг

47 см 48 см

57 см96 см

38 см 38 см

99
,5

 см
97

 см

99
,5

 см
97

 см

4,9 кг
88 см50 см

70
 см

со база 7,9 кг  
без база 5,2 кг64 см 44 см

62
 см

Код 079324

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Технички информации: 121x55x64 см

Тежина со кутија:

Производи во пакување: 1 производ

НОВО
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Ултра компактна 
кога е затворена, 
без разлика во која 
позиција е поставено 
седиштето, стои 
сама.

Широкото и ултра 
комфорно седиште го 
следи растот на вашето 
дете.

3 точки на безбедносен 
систем, со меки 

перничиња на каишите, 
за безбедни патувања.

Новиот дизајн на 
корпата обезбедува 

повеќе простор за 
детето, лежиштето може 

да се подеси со една 
рака, овозможувајќи 

му на детето најудобна 
позиција.

Мрежата во внатрешниот 
дел на тендата 

обезбедува максимална 
вентилација во потоплите 

денови, додека мрежата 
во предниот дел го штити 

детето од светлината.

Love количка (0-36 месеци)

Love корпа ( 0-10кг )

Голема тенда со прозорец за 
гледање на бебето и предна 
мрежа за подобра заштита.

НОВО

НОВО

НОВО
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Делот за главата и 
безбедносните каиши 
можат истовремено да се 
подесат за да го следат 
растот на детето.

Oasys 0+ во автомобилот 
мора да биде поставено 
кон назад со или без 
базата.

Голема и пространа торба 
со внатрешни надворешни 

џебови и подлога за 
патување

Сет за кола и 3 точки 
на безбедносен каиш 

за превоз на корпата во 
автомобил

Топла прекривка за нозе Ротирачки рачки или 
цела рачка во зависнот 
од тоа што ви одговара

Навлака за заштита од 
дожд

Стандардна база 
за седиштето за во 

автомобил

Перниче кое 
обезбедува 

правилно држење 
на телото во раните 
месеци од животот

Перничиња на 
каишите за рамо и 

препони

Логирајте се на вебсајтот 
користејќи го овој QR код 
да видите како се вградува 
седиштето во автомобил.

СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

Oasys 0+ седиште за во автомобил (0-13кг)

НОВО

Тенда која може да се 
одстрани и мрежа за 
заштита од светлина
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Код 04 079324 330 000 GLAMOUR

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adijfe+

Код 04 079324 130 000 SAPPHIRE

8APIQQE*adijeh+
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ДЕЗЕНИ

Код 05 079324 080 000 POETIC

8APIQQE*adijhi+

Код 04 079324 700 000 RED

8APIQQE*adijgb+

Код 04 079324 330 000 GLAMOUR
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ДЕЗЕНИ

Код 06 079324 950 000 BLACK

8APIQQE*adijjc+

Код 06 079324 800 000 BLUE

8APIQQE*adijif+
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Colori :
Blu Pantone 2747 C +  punto rosso logo Pantone 186 C

Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Практично и функционално, тоа е совршено трио 
за динамични родители.

Целосна и голема вредност за парите што ќе ги 
вложите.

Неговиот модерен и суштински дизајн со широко 
седиште е предност ако барате практичност и 

удобност за вашето дете.

9 кг

39 см

54 см87 см

32 см

95
 кг

10
4 

см

10
4 

см

4,9 кг

3,2 кг

89 см45 см

65
 см

67 см 45 см

56
 см

Код 079365

Лесно и компактно трио, идеално за секој ден во градот!

Технички информации

Технички информации 100x45,5x58 см

Тежина со кутија: 20,5 см

Производи во пакување: 1 производ

НОВО

Код 06 079324 800 000 BLUE
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Стои независно кога 
е затворена и е супер 
компактна благодарение 
на одстранливите рачки.

Широко и удобно 
седиште, наслон кој 
се прилагодува во 4 
позиции, идеално од 
раѓање.

Рачките ротираат 360 степени 
за да се постават на различна 
висина и да ви овозможат 
лесна контрола.

Подесување на 
лежиштето со една рака, 
без да го вознемирувате 

бебето.

Прекривката за 
нозе може да се 

трансформира во удобна 
прекривка за количката.

Едноставен клик-клак систем 
за прикачување на корпата на 

конструкцијата на количката со 
едноставен потег.

Sprint количка (0-36 месеци)

Sprint корпа (0-10кг)

НОВО

НОВО
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Перничиња на 
каишите за рамо 
и препони 

Синтезис 0+ мора да биде 
поставено кон назад.

2 во 1 прекривка, може да се 
трансформира во прекривка 

за корпа

Код 06 079809 000 000 
Сет за автомобил, за превоз на корпата 
во автомобил

Код 00 079808 100 000 

Навлака за заштита од 
дожд

Широка тенда Голема торба со прекривка

СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Синтезис седиште за во автомобил група 0+ (0-13кг)

Наградено со 4 ѕвезди 
на Европско тестирање 
“2006 седиште за во 
автомобил“ во категорија 
0+ (0-13кг).

Synthesis
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Код 00 079365 010 000 BEIGE

Код 04 079365 670 000 LILLA

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adechh+

8APIQQE*adfcib+
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079365 700 000 RED

Код 06 079365 800 000 BLUE

8APIQQE*adedja+

8APIQQE*adecga+
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Колички
ДЕЗЕНИ

Код 07 079365 500 000 OMBRA

8APIQQE*addjci+
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Колички
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Зошто да се одбере...

Urban количка (0-36 месеци)

Urban мека корпа (0-6 месеци)

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Реверзибилно седиште: позиција да гледа кон 
родителот и позиција да гледа напред.

Седиштето може да се трансформира во удобна 
мека корпа, со само неколку едноставни чекори.

Количката може да се комбинира со различни 
додатоци за да го промени својот стил за 

секојдневни прошетки на отворено.

10,5 кг

27 см

86/99 см

63 см

63 см

72
 см

95
/1

06
 см

95
/1

06
 см

Код 079357 + 079358

Технички информации

Технички информации: 54,5x37x82 см

Тежина со кутија: 11,5 кг

Производи во пакување: 1 производ
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СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Потпирачот за грбот се подесува со една рака, 
позиционирањето на седиштето и подесувањето 
на потпирачот за нозете гарантираат максимална 

удобност.

Ултра-компактна кога е затворена, со практична 
рачка за транспорт.

кабаница за дожд голема корпа со лесен пристап мека внатрешна 
постава за бебешката 

корпа

голема тенда со 50% UV заштита зимска прекривка за 
количката која може да се 

користи и како ќебе

меки перничиња за 
каивчињата и удобно 

седиште

Компатибилна со Auto- Fix 
Fast Gr. 0+ и KeyFit Gr.0+ 
седиште за автомобил 

благодарение на 
практичниот адаптер ( се 

продава посебно).
Код 06 079379 000 000

Рачка која се подесува до 4 степени по 
висина за максимална удобност.

UV 50+PROTECTION

4
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ДЕЗЕНИ

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 00 079358 540 000 

Дезен пакување WIMBLEDON

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 00 079358 010 000 
Дезен паковање BEIGE

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 06 079358 230 000 

Дезен пакување CYCLAMEN

8APIQQE*abggce+ 8APIQQE*adedbe+ 8APIQQE*adedcb+
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ДЕЗЕНИ

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 07 079358 930 000 

Дезен пакување RED WAVE

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 06 079358 990 000 

Дезен пакување ANTHRACITE

8APIQQE*abggbh+ 8APIQQE*abggaa+
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“Urban пакет во боја” се прилагодува на различни сезони за да 
обезбеди максимална удобност и да покаже нов и ексклузивен 
изглед во постудени и потопли месеци.

Зимската верзија исто така вклучува грејачи за раце за родителите и детето.

Верзијата “winter day” се карактеризира со зимска подлога- ќебе/ подлога од мека и пријатна 
еко кожа. Понатаму реверзибилната подлога може да се користи од двете страни- и од 

страната на меката ткаенина и од страната на еко кожата.

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 00 079337 120 000 

Дезен пакување WINTER DAY

Urban зимско издание

8APIQQE*adjghi+

НОВО
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Модерна верзија во најлон 
со мека полнење, идеално 

за снежни денови.

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 00 079337 260 000 

Дезен пакување WINTER SUNSET

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 00 079337 250 000 

Дезен пакување WINTER NIGHT

8APIQQE*adjgjc+8APIQQE*adjhai+

НОВО НОВО
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Летна верзија со мрежесто 
прозорче кое обезбедува 
максимална циркулација

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 00 079337 230 000 

Дезен пакување SUMMER NATURE

8APIQQE*adjgif+

Код 06 079357 950 000 
Количка Urban BLACK +  
Код 06 079337 970 000 

Дезен пакување SUMMER SAHARA

8APIQQE*adjhbf+

НОВО НОВО
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Зошто да се одбере...

Практична и лесна за ракување, оваа е прва 
количка која е идеална  за динамични родители 

кои се често во движење.

Големо и удобно седиште кое исто така е идеално 
за новороденчиња.

Обоени и печатени детали кои ги разигруваат 
првите прошетки на отворено.

Код 079364

9 кг

39 см

87 см

54 см

32 см

95
 см

10
4 

см
10

4 
см

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Ултра-практична количка за “Sprint” родители!

Технички информации

Технички информации: 102x28x32 см

Тежина со кутија: 10 см

Производи во пакување: 1 производ
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СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Лесна и компактна кога е затворена, лесна за 
носење и стои исправена.

Рачките ротираат 360 степени за да се 
адаптираат за секоја висина.

Потпирачот за грбот може комплетно да се 
спушти, идеално за користење од раѓање.

Голема и практична торба со 
подлога за пресоблекување

Кабаница за дожд

Код 079217 
Syntesis XT-Plus Group 0+ car seat

Голема тенда
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Код 079315

7,9 кг

87 см 

55 см

10
5,

5 
см

10
5,

5 
см

 

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Зошто да се одбере...

Голема тенда со најголема заштита од UV зраци.

Компактна кога е 
затворена

Цврсти полни тркала со дополнителна 
амортизираност погодни за секаков терен.

Обложена и склоплива пречка за количката, не 
треба да се отстранува кога се затвора количката.

Поставена прекривка за нозе со мек 
материјал од внатрешната страна

Кабаница за дожд

Технички информации

Технички информации 36x28x105 см

Тежина со кутија: 11,3 кг

Производи во пакување: 1 производ

28,5 см

10
5 

см

38 см
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079315 700 000 RED Код 05 079315 520 000 WASABI Код 07 079315 680 000 FUCHSIA

8APIQQE*aafcie+ 8APIQQE*adhefc+ 8APIQQE*adhegj+
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ДЕЗЕНИ

Код 06 079315 800 000 BLUE Код 06 079315 950 000 BLACK

8APIQQE*aafdah+ 8APIQQE*aafdbe+
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Зошто да се одбере...

Со модерен и елегантен стил, Вие и Вашето дете 
нема да останете незабележани!

Едноставна за ракување и лесна. Идеална за 
оние кои бараат практично решение, идеална за 

од раѓање, без да се намали удобноста за детето.

Количката е направена со ултра-подвижни 
тркала. Перфектна за лесно движење дури и во 

тесни простори низ улиците на градот.

Код 060886 
(без рачка за раце),
Код 79328 (со рачка за раце) и
Код 079322 КОМПЛЕТНА 
верзија

7,5 кг

29 см

87,5 см

46,5 см

10
5 

см
10

3 
см

10
3 

см

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

За поедноставна смисла на животот!

Технички информации

Технички информации 29x25x110 см 

Тежина со кутија:

Производи во пакување:

НОВО
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СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

Компактна, ултра-лесна структура, со чадор 
систем на склопување.

Материјали кои се дополнително поставени за 
максимална удобност, кои може комплетно да се 

отстранат и да се перат.

Потпирачот за грбот се подесува во 5 позиции, со 
само една рака. Во комбинација со потпирачот за 
нозете, обезбедува одлична позиција за детето од 

раѓање до 3 години ( 15 кг).

Полна тенда, која може да 
се претвори во сончев кров 

за летните месеци

Поставена зимска 
прекривка (само за код 

079328)

Обложен и склоплив држач за раце
(само за код 79328)

Кабаница за дожд 
(само за код 07328)
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8APIQQE*aeacfe+

8APIQQE*adiaeg+

8APIQQE*aeadga+

8APIQQE*aeacgb+

Код 07 060886 350 000 PURPLE

Код 07 079322 350 000 PURPLE

Код 07 079328 350 000 PURPLE

Код 07 060886 500 000 OMBRA

Код 07 079322 500 000 OMBRA

8APIQQE*aacecj+

ДЕЗЕНИ

Код 06 060886 530 000 ROYAL BLUE

Код 06 079322 530 000 ROYAL BLUE

Код 06 079328 530 000 ROYAL BLUE

Код 05 060886 300 000 DUNE

Код 05 079322 300 000 DUNE

Код 05 079328 300 000 DUNE

8APIQQE*aeacbg+

8APIQQE*adiacc+

8APIQQE*aeadcc+

8APIQQE*aeacda+

8APIQQE*adiabf+

8APIQQE*aeadeg+LI
TE

W
AY

TO
P 

СО
 Р

АЧ
КА

 З
А 

РА
ЦЕ

LI
TE

W
AY

КО
М

ПЛ
ЕТ

 С
О 

РА
ЧК

А 
ЗА

 Р
АЦ

Е

LI
TE

W
AY
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Зошто да се одбере...

Наслонот за грб лесно може да се подеси во 4 
позиции, само со една рака.

Лесната структура, во комбинација со 8 тркала ја 
прават оваа количка истовремено и стабилна и 

динамична.

Прилагодлива и лесна, е идеален сопатник за на 
одмор, но и во секојдневниот живот во градот и 

јавниот превоз.

Код 079251

7,2 кг

24,5 см

83 см

46,5 см

10
7 

см
10

4 
см

10
4 

см

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Компактна количка лесна за управување, идеална за низ град и за на одмор.

Технички информации

Технички информации 26x25,5x108 см

Тежина со кутија: 8,2 кг

Производи во пакување: 1 производ

Навлака за заштита од дожд

СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079251 700 000 RED Код 06 079251 080 000 HOOPКод 05 079251 870 000 SAND Код 06 079251 800 000 BLUE 

8APIQQE*adhjcg+ 8APIQQE*abibfe+8APIQQE*adheid+ 8APIQQE*adheja+

Колички за 
близнаци
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Колички за 
близнаци
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Зошто да се одбере...

Комфорна и лесна за управување, ги комбинира 
максималниот комфорт за децата и практичноста 

за родителот.

Совршен избор за близнаци или за деца на 
приближна возраст.

Удобни седишта чиј што наслон за грб може да 
се прилагоди независно. Идеално за употреба 

од раѓање.

Код 079311

13,4 кг

105 см

82 см

78 см

38
 см

10
8 

см
99

 см

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

TwinTwin

Технички информации

Технички информации 36,7x26,2x103 см

Тежина со кутија: 16 кг

Производи во пакување: 1 производ
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СТАНДАРДНИ ДОДАТОЦИ

Лесна и компактна структура со чадор тип систем на затварање. Тендите се прилагодуваат независно.Наслонот за грб лесно може да се подеси во 4 
позиции, само со една рака.

Навлака за заштита од дожд Тенда за заштита од сонце Удобно седиште со перничиња на каишите
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079311 110 000 GARNET Код 06 079311 220 000 COAL

8AKDQRA*jbhech+ 8AKDQRA*ihiabi+
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Носилки за бебиња
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Зошто да се одбере...

Soft & Dream кенгур носилка

Легната позиција е идеална за пријатни прошетки, 
од првите денови

Двојно обложените прерамки овозможуваат 
правилна распределба на тежината на грбот на 

родителот.

Ергономската подршка овозможува оптимално 
држење на бебето 

Код 079402

0,7 кг

27 см

40
/4

4 
см

Мек материјал кој што дише за да се 
овозможи поголема удобност за детето

Ширината на кенгурот може лесно да се 
подеси следејќи го растот на детето.

Заштитата кај главчето која се одстранува, 
се препорачува кога го носите бебето во 

легната позиција.

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Технички информации

Технички информации 25,7x13,2x41 см

Тежина со пакување: 8,4 кг

Производи во пакување: 10 производа

Кенгур носилка со три позиции за комфорт и заштита 
во секоја фаза од растењето.
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079402 700 000 RED Код 06 079402 210 000 GRAPHITE Код 06 079402 800 000 BLUE Код 07 079402 720 000 DOVE 
GREY

8APIQQE*adecai+ 8AKDQRA*icfhjb+ 8APIQQE*adecbf+ 8APIQQE*abdagh+
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Зошто да се одбере...

Лесен за употреба, удобен за вашето дете. Две позиции на носење на детето: кон родителот 
и кон напред.

Кенгур носилката може да се прилагоди на две 
различни висини, за да се одбере најдобрата 

позиција за детето

Код 079401

0,4 кг

28 см

41
 см

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

GO Baby Носилка
Поставени отвори 
за ножињата кои 
обезбедуваат 
поддршка и 
удобност за детето.

Носилката може да 
се прилагоди за да 
се адаптира според 
телото на детето.

Направено од 
материјали кои 
дишат за да се 
обезбеди соодветна 
вентилација.

Технички информации

Технички информации: 52x32x48 см

Тежина со кутија: 7,6 кг 

Производи во пакување: 1 производ
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079401 700 000 
RED

Код 05 079401 090 000 
DENIM

Код 00 079401 010 000 
BEIGE

Код 06 079401 950 000 
BLACK

Код 07 079401 940 000 
FUCHSIA WAVE

8APIQQE*adgebh+ 8APIQQE*adgece+ 8APIQQE*adgedb+ 8APJLOH*affgci+ 8APJLOH*affggg+
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Време за спиење
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Време за спиење

Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack NURSING bollo età colore di base PANTONE azzurro 7451

fascia età PANTONE blu 2747 al 65%

Подесување на висината до 6 позиции, за да се 
прилагоди на секој вид на кревет

Едноставен и безбеден систем за прикачување на 
креветчето со креветот на родителите

Опремено со меко душече и мрежа која што 
овозможува одлична вентилација

9 кг  

15 см

93 см

69 см

58
  с

м
66

/8
1 

см
66

/8
1 

см

Код 079339

Практично и безбедно да спиете до вашето дете

Полесно за хранење, поудобно за спиење, поголемо задоволство кога сте заедно!

Спиењето заедно 
го зајакнува 
односот помеѓу 
детето и родителот, 
и му помага на 
детето да порасне 
со поголема 
самоувереност и 
дружељубивост

Next2Me го 
олеснува доењето 
кај мајките

Креветчето лесно 
може да се откачи 
креветот на 
родителите и да се 
премести во собата 
на детето

Next 2 Me Креветче

Технички информации

Големина на пакување: 95,5x15x60 см

Тежина на пакување: 9,5 кг

Производ во пакување: 1 производ
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Може да се постави 
закосено за да му се 
овозможи на детето 
подобро да дише, 
особено во периоди на 
настинка

Компатибилно и со 
кревети кои содржат 
фиоки

Опремено и со тркала 
за да може лесно да се 
премести од една во 
друга соба

Компактно, може да се 
спакува во практична 
торба

Може да се користи како нормално 
креветче со затворени страни

Редуцирана големина и форма да му овозможи 
на бебето да се чувствува како во прегратка и 

безбедно



53

ДЕЗЕНИ

Код 07 079339 680 000 
FUCHSIA

Код 07 079339 720 000 
DOVE GREY

Код 07 079339 490 000 
SILVER

8APIQQE*adfcgh+ 8APIQQE*acchei+8APIQQE*acchdb+
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Хранење
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Зошто да се одбере...

6m+ 12m+

6м+: Столче за хранење

Послужавникот може да се постави и прилагоди 
со една рака

12м+ Првиот стол на вашето дете

Потпирачот за грб може да се навали во 3 
позиции

10 кг  

25,5 см

63,5 см82 см

92
 см

10
4 

см

10
4 

см

Добитник на наградата за 
најдобро столче за хранење 

од страна на европските 
специјализирани списанија

63,5 см

92
 см

Двојната навлака им овозможува удобност на 
децата  во секоја фаза од нивното растење

Подготвено да расте со вашето дете!

Код 079065

POLLY 2 во 1 столче за хранење
elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Технички информации

Големина на пакување 54x31,5x64 см

Тежина со кутија: 12,6 кг

Производи во пакување: 1 производ
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Капакот на 
послужавникот може 
да се одстрани и да се 
користи одделно како 
практичен послужавник 
директно на маса

Навлаката на седиштето 
лесно може да се извади 
за полесно чистење

Задни ротирачки тркала

Држачот за нозе може да се 
прилагоди на три различни 
висини

Седиштето може да се прилагоди на 6 
висини  

(о
д 

46
 см

 д
о 

64
 см

)

Ултра компактно кога е склопено и стои самостојно
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Код 05 079065 780 000
SUNNY

PO
LL

Y 
2 

во
 1

2 
ТР

КА
ЛА

PO
LL

Y 
2 

ВО
 1

4 
ТР

КА
ЛА

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adeedh+
Код 06 079065 260 000

HAPPY LAND

Код 06 079074 260 000
HAPPY LAND

8AKDQRA*ihgdbb+

8AKDQRA*ihhjed+

Код 06 079065 330 000
WOOD FRIENDS

Код 06 079074 330 000
WOOD FRIENDS

8AKDQRA*ihgdci+

8AKDQRA*ihhjgh+

Код 07 079065 580 000
TIMELESS

8APIQQE*adgeei+
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Зошто да се одбере...

Едноставен и иновативен систем за склопување, погодно за носење на одмор

Столче за хранење што му овозможува на детето 
секогаш да се чувствува безбедно и гушнато, исто 

како дома

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

5,3 кг  

25,5 сс

57 см

83 см

70
 см

10
2 

см
10

2 
см

Практично, лесно и 
компактно и за на одмор!

Код 079341

Столче за хранење Pocket Lunch

Технички информации

Големина на 34,3x17,5x69,2 см

Тежина со кутијата:  6,2 кг

Производи во пакување: 1 производ
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Големиот послужавник 
може да се прилагоди и 
извади

Едноставен начин на 
склопување

Наслонот за грб може да се прилагоди во 3 позиции

Седиштето е широко и удобно

Самостојно стои кога 
е затворена и може да 
се носи со помош на 
соодветна рачка

Практична голема корпа
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079341 160 000 JADE Код 05 079341 810 000 MISS PINK

8APIQQE*abihhc+ 8APIQQE*adhfdh+
Код 07 079341 490 000 SILVER

8APIQQE*adeefb+
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83 см

Зошто да се одбере...

Бустер столче што 
расте со вашето дете

5,3 кг  

25,5 см

57 см

70
 см

10
2 

см

10
2 

сс

63,5 см

92
 см

Прилагодлива рачка овозможува практично и 
лесно за носење

Грбот и седиштето се обложени со навлака која 
лесно може да се извади

Прилагодливо во 3 позиции во висина, според 
растот на вашето дете и висината на масата

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

MoDeoDe

MoDeoMMMM Doo eDDD MoDeoMMMMM Dooo eDDDМаксимален комфорт и надвор од дома!

Код 079036

Технички информации

Големина на пакување: 39,5x38x34,5 см

Тежина со кутијата: 6,9 кг

Производи во пакување: 1 производ

Chicco Mode Buster столче
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Ремените за врзување 
лесно се трансформираат 
во практична  рачка за 
носење

Транспарентниот 
пластичен 
послужавник се вади и 
лесно се чисти

3 точки на безбедносниот ремен

Му овозможува на детето 
секогаш да седи  на соодветната 
висина
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ДЕЗЕНИ

Код 00 079036 490 000 PRINCESS Код 06 079036 990 000 ANTHRACITE
Код 00 079036 660 000 FRESH 

ORANGE

8APIQQE*adgfbg+ 8APIQQE*adefed+8APIQQE*adhged+

Код 07 079036 300 000 SCARLET Код 07 079036 790 000 MARS

8APIQQE*abhbhb+8APIQQE*adeffa+
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Време за опуштање и игра
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Зошто да се одбере...

Релаксатор Easy Relax
elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Ногарки за подесување на релаксаторот во 
фиксирана или клатечка позиција

Потпирачот за грбот може да се прилагоди во 
неколку позиции

Пространо и удобно седиште со безбедносни 
појаси

Практични рачки за носење

3,5 кг  

25,5 см

62 см

45 см

92
 см

60
 см

60
 см

Удобност во домот, и надвор од него!

Код 079089

Технички информации

Димензии на пакувањето: 79,5x66,5x12 см

Тежина со пакувањето: 5,7 кг

Производи во пакувањето: 2 парчиња
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ДЕЗЕНИ

Код 04 079089 700 000 RED Код 05 079089 910 000 MIRAGE

Код 07 079089 920 000 GREEN JAMКод 07 079089 420 000 MARINE

8APIQQE*abbjea+ 8APIQQE*adhgfa+

8APIQQE*adhggh+ 8APIQQE*adhghe+
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elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

4,5 кг  

79 см

79 см

66 см

24
 см

47
/5

1 
см

79
 см

Дубак Band

Зошто да се одбере...

Ултра-компактен кога е затворен.Прилагодливо седиште за да се адаптира според 
висината на детето.

Електронска музичка табла со повеќе активности за 
развој на визуелни, аудитивни вештини за координација 

на рацете.

Пространата и стабилна основа, како и поставено 
седиште обезбедуваат максимална подршка на 

бебето.

Музичката табла, исто така, може да се 
прицврсти на колички кои имаат пречка.Светла, звуци и мелодии, комплетна 

забава за првите чекори!

Код 079028

Технички информации

Димензии на пакувањето: 79,5x66,5x12 см

Тежина на пакувањето: 5,7 кг

Производи во пакувањето: 1 парче
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Со автомобил активна играчкаСо пиано активна играчкаСо автомобил активна играчка

Код 04 079028 410 000 
TURQUOISE

Код 05 079028 810 000 
MISS PINK

Код 07 079028 320 000 
GREEN WAVE

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adgfhi+8APIQQE*adgfgb+ 8APIQQE*abhccf+
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Со автомобил активна играчка

Код 07 079028 780 000 
RACE

Код 07 079028 490 000 
SILVER

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adggeg+8APIQQE*adhfhf+

Со автомобил активна играчка
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Автомобил
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Автомобил Табела за користење на Chicco детски седишта за автомобил
WEIGHT OF THE 

BABY/MASS 
ГРУПА

0-10 кг
Група 0

0-13 кг
Група 0+

9-18 кг
Група 1

15-25 кг
Група 2

22-36 кг
Група 3

Одобрена 
позиција во 
автомобил

Страна

МОДЕЛ

Trio Carry Cot +
Kit Trio Car 
2013

 

151

Auto-Fix Fast, 
Oasys 0+, KeyFit 
e Synthesis XT- 
Plus 

(исклучен air bag)
152
154
156

Eletta Comfort 
0+/1

(исклучен air bag)

158

Xpace e Oasys 1 166

Oasys 1 Isofix e
Xpace Isofix

Монтирање со 
Универзален Isofix

162
170

Xpace Isofix
Инсталација со 3 

точки на појас

Gro-up 123 172

Oasys 2-3,
Oasys 2-3 
FixPlus
e Key2-3

176
180
182

Quasar Plus 185

ISOFIX

TOP TETHER

ISOFIX ГОРНО 
ПРИЦВРСТУВАЊЕ

Xpace isofix и Oasys1 isofix можат да бидат 
вградени само во автомобили кои се опремени со 
изофикс систем.

Ве молиме прочитајте ги инструкциите во 
брошурата за вашиот автомобил за да ја 
проверите компатибилноста.

Пред купување на детско седиште за автомобил, 
секогаш проверете дали тоа може да се монтира 
во вашиот автомобил.

Прицврстување на детското седиште во 
автомобилот е дозволено само во автомобили 
кои што подржуваат 3 точки на врзување на 
безбедносниот каиш.
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Зошто да се одбере...

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
со тежина од 0 до 13кг (група 0+)

Внатрешно перниче погодно од раѓање до 6 кг Како во прегратка за новородените, пространо за 
постари бебиња

ГРУПА ПО ТЕЖИНА ОДОБРЕНА) ПОЗИЦИЈА

без воздушно 
перниче

Група 0+  

одобрена позиција со 3 точки на отпор

ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО

0-13 кг

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

со база 7 кг 
без база 4,7 кг

44 см

67 см

61
 см

61
 см

група 0+

Код 079220

4 ѕвезди на европскиот тест “Седиште за 
во автомобил 2011“ во група 0+ категорија 

(0-13кг)

Auto-Fix Fast

Технички информации

Димензии на пакувањето: 76x47x48 см

Тежина на пакувањето: 8,9 кг

Производи во пакувањето: 1 парче
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Логирајте се вебсајтот 
користејќи го овој QR код 

да видите како се вградува 
седиштето во автомобил.

Седиштето треба да се постави во колата свртено кон назад, секогаш откако ќе ги деактивирате воздушните перничиња

За да се постигне најголема 
прилагодливост, седиштето може да 

се постави со или без базата, секогаш 
употребувајќи го појасот од автомобилот

Isofix база (страна)
Код 06 079807 950 000

Хигиенска навлака е достапна како 
додаток, за да се обезбеди најголем 

комфор за детето
Код 06 061317 000 000

Внатрешното перниче овозможува правилна 
положба на главата, вратот и грбот секогаш кога 

се употребува

Меки и полнети перничиња  на каивчиња 
за нежно да се заштитат рамењата и 

нозете на детето

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ
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ДЕЗЕНИ

Код 07 079220 930 000 RED WAVEКод 06 079220 990 000 ANTHRACITEКод 06 079220 200 000 NIGHTКод 00 079220 010 000 BEIGE

8APIQQE*acaddb+8APIQQE*acadhj+8APIQQE*acadei+ 8APIQQE*acadig+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

3 кг

67 см

45 см

53
 см

53
 см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
со тежина од 0 до 13кг (група 0+)

Удобен сет за заштита на рамењата и нозете на 
детето

Удобно и пространо во секоја фаза на користење

Група 0+

Код 079217

Synthesis XT-Plus

ГРУПА ПО ТЕЖИНА ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈА

без воздушно 
перниче

Група 0+  

одобрена позиција со 3 точки на отпор

ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО
0-13 кг

4 ѕвезди на европскиот тест “Седиште за во 
кола 2006“ во група 0+ категорија (0-13кг)

SynthesisSynthesis

Технички информации

Димензии на пакувањето: 73x47x35 см

Тежина на пакувањето: 4,2 кг

Производи во пакувањето: 1 парче
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Клик клак системот ви овозможува едноставно 

прикачување на повеќето Chicco колички
Дизајнираната тенда за заштита од сонце, 
го штити детето додека шетате надвор или 

патувате со автомобил.

Седиштето може да се употребува фиксно или 
со нишање, дома, како столче.

Подесување на затегнатоста на каишите само 
со една рака, за да ги наместите правилно на 

телото на детето

Седиштето треба да се постави во автомобилот свртено кон назад, секогаш откако ќе ги деактивирате воздушните перничиња.

Хигиенска навлака е достапна 
како додаток, за да се обезбеди 

најголем комфор за детето.
Код 06 061312 000 000

Внатрешно перниче погодно од 
раѓање до 6 кг.

Код 00 079808 100 000

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ
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ДЕЗЕНИ

Код 00 079217 010 000 BEIGE Код 04 079217 700 000 RED Код 07 079217 500 000 OMBRA

8APIQQE*adihfg+ 8APIQQE*addjdf+ 8APIQQE*addjgg+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

7,8 кг

44 см

54 см

63
 см

63
 см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
со тежина од 0 до 18 кг (група 0+/1)

Внатрешно ергос перниче погодно до 6 кг, 
овозможува правилна позиција на детето

4 позиции на навалување за удобни патувања и 
пријатни дремки

Група 1

Група 079409

ГРУПА ПО ТЕЖИНА ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈА

без воздушно 
перниче

Група 0+  
ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО

0-13 кг

Група 1  9-18 кг

одобрена позиција со 3 точки на отпор

4
Технички информации

Димензии на пакувањето: 45x95x55 см

Тежина на пакувањето: 17,3 кг

Производи во пакувањето: 1 парче

НОВО
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Меката поставеност на внатрешното 
перниче овозможува правилно 

држење на детето и аголот обезбедува 
оптимална позиција на ‘рбетот.

Пространо и удобно седиште за 
поголеми деца.

4 позиции на навалување за оптимална 
удобност.

Светло сино (Група 0+) и црвено ( Група 1) 
водич за сигурносните појаси, гарантира лесно 

монтирање.

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Хигиенска навлака е 
достапна како додаток, 
за да се обезбеди 
најголем комфор за 
детето и практичност 
за родителите. 

Код 06 079388 000 000

Стартувајте го QR кодот 
на Вашиот смартфон, 

формирајте код и 
видете како треба да го 

инсталирате седиштето за 
автомобил.

Елетта Комфорт е седиште за во автомобил кое го придружува вашето дете од раѓање до 3 годишна возраст. Мора да се постави завртено кон назад од 0 до 9 кг и завртено напред од 9 до 18 кг секогаш откако ќе ги деактивирате воздушните перничиња.
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Код 07 079409 490 000 SILVERКод 04 079409 590 000 BLUE SKY Код 07 079409 780 000 RACEКод 06 079409 950 000 BLACK

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adhdie+ 8APIQQE*addjjh+8APIQQE*addjhd+ 8APIQQE*adeaaa+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

14 кг

44 см

50 см

60
/7

1 
см

60
/7

1 
см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
со автомобил за деца со тежина од 9 до 18 кг 

(Група 1).

Поддршката за главата се подесува во 6 позиции, 
за да го следи растот на детето.

Може да се навали во 5 позиции и брзо да се 
промени од седечка во лежечка позиција.

Група 1

Код 079247

ГРУПА ПО ТЕЖИНА ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈА

Група 1  

ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО
9-18 КГ

Одговара со 
универзалниот 
изофикс

ISOFIX TOP TETHER

56

Лесно за користење и едноставно 
за следење на упатствата кои го 

поедноставуваат користењето на седиштето.

Технички информации

Големина на пакување: 46x67,5x57,5 см

Тежина со кутија: 15,6 кг

Производи во пакување: 1 производ

Oasys 1 Isofix



82

Микро-перфорирана 
структура и поставена 

ткаенина во деловите кои 
се најмногу во контакт со 
детето за да се обезбеди 

дишење на телото.

5 позиции на системот за навалување за 
оптимална удобност.

Стартувајте го QR кодот 
на Вашиот смартфон, 

формирајте код и 
видете како треба да го 

инсталирате седиштето за 
автомобил.

6

Потпирачот за главата и сигурносните каиши може да се адаптираат истовремено во 6 различни позиции, за да го следат растот на детето од 12 месеци до отприлика 4 години.

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Хигиенска навлака е достапна како 
додаток. Благодарение на мекиот сунѓерест 

материјал, се обезбедува најголема 
удобност за детето и практичност за 

родителите.
Код 06 079803 000 000

Заоблена форма со странични 
појачувања дизајнирани за заштита на 
главата, телото и карлицата во случај 

на удар.

Isofix конекторите и 
горниот затегнувач 
се обезбедени со 

само 3 клика.

1 3
2

Двојниот ситем за 
проверка патентиран 

од Chicco е механички 
двојно безбеден, што го 
спречува несоодветното 
монтирање и го прави 

полесно користењето на 
производот.

ISOFIX

C
H

E C K  S Y S T
E

M
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ЕКСТРА ДОДАТОЦИ ДЕЗЕНИ

Код 06 079247 190 700 FIRE Код 06 079247 950 000 BLACK Код 07 079247 470 000 GREY

8APIQQE*aajbgj+ 8AKDQRA*iibbhj+ 8APIQQE*aacdag+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

8,5 кг

41 сс

49 см

67
 см

67
 см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
во автомобил со тежина од 9 до 18 кг (група 1)

Наслонот за глава може да се подеси до 6 
позиции следејќи го растот на детето

5 позиции на навалување на седиштето за удобни 
и мирни патувања

Група 1

Код 079240

5

ГРУПА 
ПО ТЕЖИНА  ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈА

Група 1  
ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО

9-18 кг

Одобрена позиција со 3 точки на појасот

6 Технички информации

Големина на пакување: 42,5x88x51 см

Тежина со пакување: 18,7 кг

Производи во пакување: 2 производа
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Наслонот за глава и каишите можат истовремено 
да се подесуваат до 6 позиции следејќи го растот 
на детето за да се обезбеди максимална заштита

Меко перниче на каишите обложено со материјал 
против превиткување, за мек допир на рамењата 

на детето

Копче за лесно подесување на наслонот за 
главата и каишите само со една рака

Навлака која што лесно се отстранува, без да ги 
вадите каишите. Се пере на 30 степени

Лесно се монтира во автомобил, 
само следете ги црвените точки 

за каишот

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Хигиенската прекривка е достапна како 
додаток.

Благодарение на меката ткаенина се 
овозможува максимална удобност за 
детето и практичност за родителите 

код. 06 079805 000 000

Логирајте се вебсајтот 
користејќи го овој QR код 

да видите како се вградува 
седиштето во автомобил.



86

Код 00 079240 460 000 MIDNIGHT Код 07 079240 490 000 SILVER

ДЕЗЕНИ

8APIQQE*adfida+ 8APIQQE*adeabh+
Код 07 079240 780 000 RACEКод 07 079240 500 000 OMBRA

8APIQQE*adeace+ 8APIQQE*adeadb+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

13,2  кг

41 сс

49 см

67
 см

67
 см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
во автомобил со тежина од 9 до 18 кг (група 1)

Наслонот за глава може да се подеси до 6 
позиции следејќи го растот на детето

5 позиции на навалување на седиштето 
за удобни и мирни патувања

Група 1

Код 079241

6 5

ГРУПА ПО 
ТЕЖИНА  

ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈА

Група 1  

ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО

9-18 КГ

Група 1  9-18 кг

Одобрена позиција со 3 точки на појасот

Монтирање со 
универзален 
Isofix

Монтирање со 
безбедносen 
појас

ISOFIX TOP TETHER

4 ѕвезди на Европскиот Тест
“Седиште за во автомобил 2012” во група 1 

категорија (9-18)

SynthesisXpace Isofix

Chicco 
Xpace Isofix

sehr empfehlenswert
très recommandé
molto consigliato

9-18 kg 

Kindersitztest
Tests de sièges d‘enfants
Test sui seggiolini auto

www.test.tcs.ch 05/12 

Технички информации

Големина на пакување: 42x72x52 см

Тежина на пакување: 14,5 кг

Производи во пакување: 1 производ
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При монтирање во автомобил само 
следете ги црвените ознаки со каиш 

со 3 точки на отпор

Системот за двоен преглед е 
патентиран од CHICCO, кој што 
овозможува правилно и лесно 

монтирање во автомоилот

Седиштето за во автомобил станува составен 
дел од седиштето од автомобилот и е  
сврзано со два изофикс конектори и трета на 
точка на сврзување (кука)

Наслонот за глава и каишите можат 
истовремено да се подесуваат до 6 

позиции следејќи го растот на детето за 
да се обезбеди максимална заштита

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Хигиенската прекривка е достапна како 
додаток.

Благодарение на меката ткаенина се 
овозможува максимална удобност за 
детето и практичност за родителите 

код. 06 079805 000 000

Логирајте се вебсајтот 
користејќи го овој QR код 

да видите како се вградува 
седиштето во автомобил.

ISOFIX

C
H

E C K  S Y S T
E

M

1

2 3
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ЕКСТРА ДОДАТОЦИ ДЕЗЕНИ

Код 07 079241 490 000 SILVER Код 07 079241 780 000 RACEКод 07 079241 500 000 OMBRA

8APIQQE*adeaei+ 8APIQQE*adeaff+ 8APIQQE*adeagc+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

6 кг

49 см

52 см

76
/8

1 
см

76
/8

1 
см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца  
во автомобил со тежина од 9 до 36 кг (група 1/2/3)

Наслонот за глава може да се подеси во висина 
следејќи го растот на детето

Позиција на навалување за поголема удобност

Група 1/2/3

Код 079583

Група 1 

Одобрена позиција со 3 точки на појасот

9-18 кг

Група 2  15-25 кг

Група 3  22-36 кг

ГРУПА ПО 
ТЕЖИНА

ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈАТЕЖИНА НА ДЕТЕТО

Технички информација

Големина на паковање:  н.д.

Тежина со кутија:  н.д.

Производи во пакување:  н.д.

НОВО
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Технички информација

Големина на паковање:  н.д.

Тежина со кутија:  н.д.

Производи во пакување:  н.д.

Го следи растот на детето од 9/12 месеци до 12 години. Во група 1, детето се врзува со каишите од седиштето во 5 точки на врзување, во група 2/3 се користи каишот од автомобилот

Меко перниче со материјал кој дише за 
удобност на детето

Навлаката која што лесно се отстранува се пере 
на 30 степени

Конструкција која што овозможува најголема 
заштита и меки полнети материјали за поголема 

удобност на детето

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Хигиенската прекривка е достапна како 
додаток.

Благодарение на меката ткаенина се 
овозможува максимална удобност за 
детето и практичност за родителите 

код: 06 079532 000 000

Логирајте се вебсајтот 
користејќи го овој QR код 

да видите како се вградува 
седиштето во автомобил.

Копчињата за подесување на седиштето се во 
портокалова боја со што се лесно видливи што ја  

поедноставува нивната употреба 
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ДЕЗЕНИ

Код 06 079583 950 000 BLACKКод 04 079583 590 000 BLUE SKY

8APIQQE*adjfff+ 8APIQQE*adjfgc+
Код 07 079583 780 000 RACEКод 07 079583 490 000 SILVER

8APIQQE*adjfhj+ 8APIQQE*adjedc+
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Зошто да се одбере...

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

7,9 кг

47/53 см

41 см

66
 /8

4 
см

66
/8

4 
см

Одобрено според ECE R44/04 за превоз на деца 
во автомобил со тежина од 15 до 36 кг ( Група 

2/3).

Висината и ширината може да се адаптираат 
независно, за да го следат растот на детето.

4 позиции на системот за спуштање на наслонот 
на грбот и седиштето за удобни патувања.

Група 2 3

Код 079245

4

ГРУПА ПО ТЕЖИНА ОДОБРЕНА ПОЗИЦИЈА
Група 2  

одобрена позиција со 3 точки на отпор

ТЕЖИНА НА ДЕТЕТО
15-25 кг

Група 3  22-36 кг

4 ѕвезди на европскиот тест “Седиште за во 
автомобил 2013“ во група 2/3 (15-36 кг)

SynthesisOasys 2-3 Fix Plus

Технички информации

Големина на пакување: 59x85x43,5 см

Тежина со кутијата: 17,7 кг

Производи во пакување: 2 производа
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Потпирачот за грбот може да се адаптира во 10 различни позиции во висина како и во ширина, за да се прилагоди на телото на децата од 3 до отприлика 12 годишна возраст.

Системот за странична заштита 
обезбедува најголема заштита во 

случај на страничен удар.

Практичниот држач за чаша може 
да се постави на десната или 

левата страна.

Потпирачот за грбот и навлаката 
од седиштето може да се извадат 

и да се перат машински на 30 
степени.

Сите прилагодувања се едноставни и лесно 
достапни.

FixPlus ригидните 
конектори овозможуваат 
да се постави седиштето 

во автомобилот и да 
гарантира максимална 

стабилност.

ЕКСТРА ДОДАТОЦИ

Хигиенска навлака е достапна како 
додаток. Благодарение на сунгерестата 
навлака, е обезбеден најголем комфор 
за детето и практичност за родителите.

Код 06 079805 000 000

Стартувајте го QR кодот 
на Вашиот смартфон, 

формирајте код и 
видете како треба да го 
инсталирате седиштето 

за автомобил.

1

2
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ДЕЗЕНИ

Код 00 079245 460 000 MIDNIGHT Код 04 079245 890 000 WILD

8APIQQE*abdcgf+ 8APIQQE*adfife+
Код 06 079245 950 700 BLACK

8AKDQRA*icihaj+
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Код 07 079245 780 000 RACE

8APIQQE*adebgb+

ДЕЗЕНИ

Код 07 079245 470 700 GREY

8APIQQE*abegee+
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ДОДАТОЦИ ЗА АВТО СЕДИШТА

Хигиенска навлака за Gro-up 123
код 06 079532 000 000

Хигиенска навлака за Auto-Fix 
код 06 061317 000 000

Хигиенска навлака за Synthesis
код 06 061312 000 000

Хигиенска навлака за Оаѕys 0+
код 06 079531 000 000

Хигиенска навлака за 
Xpace и Xpace isofix

код 06 079805 000 000 

Хигиенска навлака за Oasys 1 isofix
код 06 79803 000 000

Хигиенска навлака за Oasys 2-3 и 
Oasys 2-3 fix 

код 06 079804 000 000

Хигиенска навлака за Eletta
код 06 079388 000 000

8APIQQE*aaijhb+

8AKDQRA*cchaef+

8APIQQE*adihgd+

8AKDQRA*cchafc+ 8APIQQE*adibcb+

8AKDQRA*iibacf+

8APJLOH*afdjah+

8APIQQE*aagfcg+
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Организер за автомобил
код 06 079516 950 000

Делукс заштита за седиштето во автомобилот
код 06 079517 950 000

Ролетна за заштита од сонце
код 06 079518 950 000

8APIQQE*aebhcf+ 8APIQQE*aebjda+

8APIQQE*aebjfe+

ДОДАТОЦИ ЗА АВТО СЕДИШТА

Фолија за заштита од сонце
код 06 079519 950 000

База за auto-fix
код 06 069206 950 000

База за Key Fit Car seat 
Europe

код 06 079231 990 000

8APIQQE*aebjgb+ 8AKDQRA*heihhj+8AKDQRA*bchfib+

Адаптер за keyFit/Auto fix за Urban 
количка

код 06 079379 000 000

Адаптер за keyFit/Auto fix за Artic 
количка

Код 06 079399 000 000

8APIQQE*acdebh+ 8APIQQE*acfffi+
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Забелешка
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