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De eerste jaren met je baby zijn gevuld met unieke, waardevolle 

momenten. Onze missie is om dicht bij ouders en hun kinderen te 

staan, met onze passie en vaardigheden, zodat van elk moment 

genoten kan worden.
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ONZE WAARDEN VERGEZELLEN JE 
OP ALLE MOMENTEN VAN JE LEVEN

We hebben een luisterend oor voor ouders en kinderen, voor hun behoeften en hun 
emoties. We begrijpen ze en we maken ze tot de onze. Onze missie: voor iedereen de 
beste oplossingen bieden. We weten wanneer en hoe we hen kunnen helpen, door 
samen te werken in een perfecte harmonie. En daarbij altijd op onze plaats blijven. 
Dit noemen we: EMOTIONELE INTELLIGENTIE.

We nemen onze missie heel ernstig. We letten er heel streng op dat onze producten 
veilig en betrouwbaar zijn en aan de meest veeleisende veiligheidsnormen 
beantwoorden. Gesterkt door onze 50 jaar ervaring in de kinderverzorging, bouwen we 
onze deskundigheid voortdurend grondiger uit dankzij al het werk dat we verrichten in 
het Chicco Observatorium. 
Dit noemen we: PROFESSIONNALISME EN DESKUNDIGHEID.

Onze teams kunnen steunen op een lange traditie waarbij ze ook resoluut 
toekomstgericht denken en er alles aan doen om de meest innoverende oplossingen 
op technologisch gebied te vinden, om zodoende op de best mogelijke manier te 
beantwoorden aan de huidige en toekomstige behoeften van ouders en kinderen. 
Dit noemen we: INNOVATIE EN MODERNITEIT.
 

Voor een kind zorgen, is een heel ernstige zaak. Dat beseffen we heel goed, maar 
we denken dat het even belangrijk is om  een beetje op adem te komen van 
tijd tot tijd. Omdat de stap naar het ouderschap  een unieke ervaring is die per 
definitie overweldigend en positief is tegelijk. Onze producten zijn uiterst simpel en 
gebruiksvriendelijk en dat zie je in één oogopslag. Ze zijn ergonomisch. We letten er 
ook op dat we een taal gebruiken die tegelijk speels en gemakkelijk te begrijpen is.  
Dit noemen we: LUCHTIGHEID EN DUIDELIJKHEID.  

ELKE DAG VERDIEPEN WE ONS IN DE WERELD VAN JE KIND. ALLES WAT WE DOEN, DOEN WE MET PASSIE 
EN PROFESSIONALISME OM AAN OUDERS ENKELE RUSTIGE MOMENTEN TE GEVEN IN EEN HEEL DRUK 
DAGELIJKS LEVEN. DEZE INZET WORDT WEERSPIEGELD IN ONZE PERSOONLIJKHEID EN IN ONS MOTTO 

“ONZE WAARDEN VERGEZELLEN JE”.

WERKEN MET OUDERS

DE JUISTE OPLOSSING 
GEGARANDEERD

ALTIJD VOORUITGAAN

ALTIJD MET DE 
GLIMLACH
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Het Chicco observatorium is een centrum dat baby’s van 0 tot 3 jaar observeert, op 
psychologisch, emotioneel en sociaal vlak. Het observatorium is er gekomen omdat 
Chicco zijn ervaring wil benutten en continu onderzoek wil doen naar de leefwereld van 
kinderen. De eerste jaren vormen een cruciale periode voor de verdere groei van het kind, 
een periode vol diepgaande veranderingen en psychische en psychologische vereisten, 
zowel voor het kind als voor de familie. Enkel door de baby te observeren, waarbij de focus 
op het spontane gedrag ligt, kunnen we zijn behoeften volledig begrijpen. Hiervoor werkt 
het observatorium Chicco nauw samen met kinderartsen, kinderdagverblijven en mensen 
met wetenschappelijke achtergrond in het algemeen. Zo is Chicco altijd op de hoogte van 
de vooruitgangen op het gebied van kindergeneeskunde en kan ze de wetenschappelijke 
waarde van haar producten evalueren. Het Chicco observatorium gaat ook de dialoog 
aan met de educatieve structuren en verzamelt continu suggesties van ouders, want 
tenslotte kennen zij de noden van een kind het best. Het observatorium streeft ernaar 
om de wereld van de allerkleinsten altijd maar beter te kennen, zodat het alsmaar meer 
specifieke oplossingen voor elke levensfase van het kind kan ontwikkelen.

Permanente observatie van het kind en zijn leefwereld.

Constante dialoog met de ouders.

Samenwerking met de medische wereld.

Want het geluk van kinderen is een serieuze zaak.

KENNIS

UITWISSELING

WETENSCHAPPELIJK KARAKTER

VERANTWOORDELIJKHEID
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VOEDING EN FOPSPENEN

Voeding P. 4

Fopspenen P. 10 

WANDELEN

Trio’s P. 17

Wandelwagens P. 63

Babydragers P. 91

THUIS

Bedtijd P. 107

Badtijd P. 137

Aan tafel P. 143

Ontspannen P. 181
 
 

IN DE AUTO

Autostoelen P. 229

Veelzijdige autostoelen 
Isofix en met  
veiligheidsgordel P. 233

Autostoelen met 
veiligheidsgordel P. 249

 

INHOUD
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BORSTVOEDING
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Comfortabel Zachte en 
natuurlijke 
afkolving

1. Stimulatie
2. Afkolving

Ergonomisch 
design

Super 
absorberend

OnzichtbaarBacteriewerend 
materiaal

Borstkompressen  
Super absorberend en ademend.

Doos van 60 kompressen: 00061773000030
Doos van 30 kompressen: 00061779000000

Manuele borstkolf NaturalFeeling 
00005740000030

Elektronische borstkolf NaturallyMe
00009199000000

Tepelbeschermens silicone SkinToSkin
Beschermt pijnlijke tepels en maakt borstvoeding mogelijk bij platte  

of ingetrokken tepels. Beschikbaar in 2 maten: S/M en M/L.
S/M : 00009033000000
M/L : 00009034000000

Melkopvangschelpen
Beschermt pijnlijke tepels en vangt melkverlies op.

00002258000000

GAMMA BORSTVOEDING

Ademend

Goedgekeurd door 
vroedvrouwen
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Bootst het gevoel van 
borstvoeding na.

aanvaarding**

96%

NATURALFEELING

Vereenvoudigt de afwisseling tussen fles en borst voor 95 % van de mama’s*

• Gebogen speen steeds vol melk, onmiddellijk aanvaard door 
96% van baby’s**, voor instinctief zuigen en een comfortabele 
houding tijdens de voeding.

• De silicone met extra-zact effect en de brede ronde basis doen 
baby denken aan de zachtheid en vorm van mama’s borst.

• Dubbel anti-krampjes ventiel.

* Consumententest, Italië, 2016, studie uitgevoerd bij 100 moeders en baby’s. ** Consumententest, Italië, 2016, studie uitgevoerd bij 50 moeders en baby’s van 0 tot 3 maanden op de 
gebogen speen NaturalFeeling. *** Overeenkomstig de geldende regelgeving.

0 BPA*%

SILICONE
EXTRA ZACHT

EFFECT

***

Reproduit la sensation 
de l’allaitement 
maternel

Reproduceert het 
gevoel van 
borstvoeding

Col large : préparation
et nettoyage faciles

Col large : préparation
et nettoyage faciles

Capuchon anti-fuitesCapuchon anti-fuites

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Anti-lek dop

Nieuwe, gebogen speen met 
afgeronde basis voor een comfortabele 

houding tijdens de voeding.
Dubbel anti-krampjes ventiel. 

De spenen zijn geschikt voor alle 
NaturalFeeling flessen.

Brede hals: eenvoudig 
bereiden en schoonmaken

Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation 
future. Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

 POSITION 
 CONFORTABLE 

POUR BÉBÉ
DOUBLE VALVE
ANTI-COLIQUE

Col large : préparation
et nettoyage faciles
Brede hals: eenvoudig 

bereiden en schoonmaken

Capuchon anti-fuites
Anti-lek dop

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nieuwe, gebogen speen met 
afgeronde basis voor een comfortabele 

houding tijdens de voeding.
Dubbel anti-krampjes ventiel. 

De spenen zijn geschikt voor alle 
NaturalFeeling flessen.

www.chicco.com

Toujours pleine de lait, elle prévient l’ingestion d’air 
pour une action anti-colique. Bébé reproduit les 
mêmes mouvements de succion qu’au sein, en 

positionnant naturellement ses lèvres sur la base 
arrondie. Le silicone extra-doux rappelle 

la douceur du sein maternel.

De speen zit altijd vol melk en voorkomt 
luchtinname tegen buikkrampjes. De 

baby bootst dezelfde bewegingen 
na als bij borstvoeding en plaatst 

de lippen natuurlijk rond de 
afgeronde basis. De 

extra-zachte silicone 
speen doet denken aan 

de zachtheid van 
mama’s borst.

150ml

O
m+

LENT

O
m+

TRAAGReproduit la sensation 
de l’allaitement 
maternel

Reproduceert het 
gevoel van 
borstvoeding

M a d e  i n  I t a l y

FACILITE L’ALTERNANCE ENTRE LE 
BIBERON ET LE SEIN

VEREENVOUDIGT DE AFWISSELING 
TUSSEN FLES EN BORST

Tétine inclinée pour une tétée instinctive et une 
position confortable pendant l’allaitement.

Gebogen speen, voor een instinctieve 
voeding en een comfortabele houding.

TE
ST

É CLINIQUEMENT

A V E C  D E S  B É B É S

KL
INISCH GETEST 

M

E T  B A B Y ’ S

S ILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
L I

CO
NE E

XTRA ZACHT EFFECT

Le bien-être des enfants est précieux. C'est la raison pour laquelle nous 
avons créé l'Observatoire Chicco, centre d'études dédié à la 

connaissance de l'enfant et à ses besoins psycho-physiques, affectifs 
et relationnels.

Het welzijn van kinderen is waardevol. Dat is de reden waarom wij het 
Chicco Observatorium, centrum ter observatie van het kind en zijn 

psychofysische, affectieve en relationele behoeften, hebben opgericht.

 COMFORTABELE 
HOUDING 

VOOR BABY
DUBBEL 

ANTI-KRAMPJES 
VENTIEL

0 BPA*% 0 BPA*%

150ml

00 080811 000 030

Rev. 00-2016

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy

Fabriqué en Italie
Vervaardigd in Italië
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Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation 
future. Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

m+1m+O m+3 m+6 m+6

LENT
TRAAG

MOYEN
GEMIDDELD

LA FORME DE LA TÉT INE EST ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE
DE VORM VAN DE SPEEN IS AANGEPAST AAN IEDERE LEEFTIJD

RAPIDE
SNEl

REPAS
VOEDSEL

VARIABLE
VARIABEL

CHOISIR LA BONNE TÉTINE
KIES DE JUISTE TEPEL

EN 14350

DE
 U

NIE
KE GEBOGEN SPEEN.

IDEAAL VOOR PASGEBORE
NE

N.
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150 ml • 0m+ : 00080811000030

TRAAG

Reproduit la sensation 
de l’allaitement 
maternel

Reproduceert het 
gevoel van 
borstvoeding

Col large : préparation
et nettoyage faciles

Col large : préparation
et nettoyage faciles

Capuchon anti-fuitesCapuchon anti-fuites

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Anti-lek dop

Nieuwe, gebogen speen met 
afgeronde basis voor een comfortabele 

houding tijdens de voeding.
Dubbel anti-krampjes ventiel. 

De spenen zijn geschikt voor alle 
NaturalFeeling flessen.

Brede hals: eenvoudig 
bereiden en schoonmaken

Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation 
future. Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

 POSITION 
 CONFORTABLE 

POUR BÉBÉ
DOUBLE VALVE
ANTI-COLIQUE

Col large : préparation
et nettoyage faciles
Brede hals: eenvoudig 

bereiden en schoonmaken

Capuchon anti-fuites
Anti-lek dop

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nieuwe, gebogen speen met 
afgeronde basis voor een comfortabele 

houding tijdens de voeding.
Dubbel anti-krampjes ventiel. 

De spenen zijn geschikt voor alle 
NaturalFeeling flessen.

www.chicco.com

Toujours pleine de lait, elle prévient l’ingestion d’air 
pour une action anti-colique. Bébé reproduit les 
mêmes mouvements de succion qu’au sein, en 

positionnant naturellement ses lèvres sur la base 
arrondie. Le silicone extra-doux rappelle 

la douceur du sein maternel.

De speen zit altijd vol melk en voorkomt 
luchtinname tegen buikkrampjes. De 

baby bootst dezelfde bewegingen 
na als bij borstvoeding en plaatst 

de lippen natuurlijk rond de 
afgeronde basis. De 

extra-zachte silicone 
speen doet denken aan 

de zachtheid van 
mama’s borst.

150ml

O
m+

LENT

O
m+

TRAAGReproduit la sensation 
de l’allaitement 
maternel

Reproduceert het 
gevoel van 
borstvoeding

M a d e  i n  I t a l y

FACILITE L’ALTERNANCE ENTRE LE 
BIBERON ET LE SEIN

VEREENVOUDIGT DE AFWISSELING 
TUSSEN FLES EN BORST

Tétine inclinée pour une tétée instinctive et une 
position confortable pendant l’allaitement.

Gebogen speen, voor een instinctieve 
voeding en een comfortabele houding.

TE
ST

É CLINIQUEMENT

A V E C  D E S  B É B É S

KL
INISCH GETEST 

M

E T  B A B Y ’ S

S ILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
L I

CO
NE E

XTRA ZACHT EFFECT

Le bien-être des enfants est précieux. C'est la raison pour laquelle nous 
avons créé l'Observatoire Chicco, centre d'études dédié à la 

connaissance de l'enfant et à ses besoins psycho-physiques, affectifs 
et relationnels.

Het welzijn van kinderen is waardevol. Dat is de reden waarom wij het 
Chicco Observatorium, centrum ter observatie van het kind en zijn 

psychofysische, affectieve en relationele behoeften, hebben opgericht.

 COMFORTABELE 
HOUDING 

VOOR BABY
DUBBEL 

ANTI-KRAMPJES 
VENTIEL

0 BPA*% 0 BPA*%

150ml

00 080811 000 030

Rev. 00-2016

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy

Fabriqué en Italie
Vervaardigd in Italië

L’
U

N I Q

U E  T É T I N E  I N C L I N ÉE

I D É A L E  N O U V E A U - N
É

D E
 U

N I E K E  G E BO G E N S PE E N

     I D
E A A L  V O O R  P A S G E B O R E N
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Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation 
future. Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

m+1m+O m+3 m+6 m+6

LENT
TRAAG

MOYEN
GEMIDDELD

LA FORME DE LA TÉT INE EST ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE
DE VORM VAN DE SPEEN IS AANGEPAST AAN IEDERE LEEFTIJD

RAPIDE
SNEl

REPAS
VOEDSEL

VARIABLE
VARIABEL

CHOISIR LA BONNE TÉTINE
KIES DE JUISTE TEPEL

EN 14350

Gebogen speen NaturalFeeling: ideaal voor baby’s eerste maanden.

Onmiddellijk aanvaard door 
96% van baby’s*.

Vereenvoudigt de afwisseling tussen fles 
en borst voor 95% van de mama’s.**

Unieke gebogen speen:  
ideaal voor pasgeborenen.

van de mama’s
95%

GEMIDDELD

250 ml • 1m+ : 00080823000030

VARIABEL

330 ml • 3m+ : 00080835000030

* Consumententest, Italië, 2016, studie uitgevoerd bij 5O moeders en baby’s van 0 tot 3 maanden op de gebogen speen NaturalFeeling.
** Consumententest, Italië, 2016, studie uitgevoerd bij 100 moeders en baby’s.

aanvaarding**

96%

WAAROM DEZE MODELLEN KIEZEN

DE
 U

NIE
KE GEBOGEN SPEEN.

IDEAAL VOOR PASGEBORE
NE

N.
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Col large : préparation
et nettoyage faciles
Brede hals: eenvoudig 

bereiden en schoonmaken

Capuchon anti-fuites
Anti-lek dop

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une 

position confortable pendant 
l’allaitement.

Double valve anti-colique.
Les tétines s’adaptent sur tous 

les biberons NaturalFeeling.

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une 

position confortable pendant 
l’allaitement.

Double valve anti-colique.
Les tétines s’adaptent sur tous 

les biberons NaturalFeeling.
Nieuwe, gebogen speen met 

afgeronde basis voor een 
comfortabele houding tijdens 

de voeding.
Dubbel anti-krampjes ventiel. 
De spenen zijn geschikt voor 

alle NaturalFeeling flessen.

Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation future.
Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

Reproduceert het gevoel van borstvoeding

Contient :
2 biberons 150ml flux normal
2 biberons 250 ml flux moyen
1 biberon 330 ml flux variable
1 sucette Physio Soft 0-6m
1 goupillon
1 stérilisateur micro-ondes
2 coussinets d’allaitement

Bevat :
2 zuigflessen 150ml normale toevoer
2 zuigflessen 250 ml gemiddelde toevoer
1 zuigfles 330 ml 3m+ variabele toevoer
1 Physio Soft fopspeen 0-6m
1 flessenborstel
1 microgolf sterilisator
2 borstcompressen

Mon premier kit naissance complet
Mijn eerste, volledige starterset

Le bien-être des enfants est précieux. C'est la 
raison pour laquelle nous avons créé l'Observatoire 
Chicco, centre d'études dédié à la connaissance de 

l'enfant et à ses besoins psycho-physiques, 
affectifs et relationnels.

Het welzijn van kinderen is waardevol. Dat is de 
reden waarom wij het Chicco Observatorium, 
centrum ter observatie van het kind en zijn 
psychofysische, affectieve en relationele 

behoeften, hebben opgericht.

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel

Biberons NaturalFeeling
NaturalFeeling Zuigflessen

Sucette Physio Soft
silicone 0-6m

Physio Soft silicone
fopspeen 0-6m

m+1m+O m+3 m+6 m+6

LENT
TRAAG

MOYEN
GEMIDDELD

LA FORME DE LA TÉTINE EST ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE
DE VORM VAN DE SPEEN IS AANGEPAST AAN IEDERE LEEFTIJD

RAPIDE
SNEl

REPAS
VOEDSEL

VARIABLE
VARIABEL

Col large : préparation
et nettoyage faciles
Brede hals: eenvoudig 

bereiden en schoonmaken

Capuchon anti-fuites
Anti-lek dop

SILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
LI

CO
NE E

XTRA ZACHT EFFECT

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une 

position confortable pendant 
l’allaitement.

Double valve anti-colique.
Les tétines s’adaptent sur tous 

les biberons NaturalFeeling.
Nieuwe, gebogen speen met 

afgeronde basis voor een 
comfortabele houding tijdens 

de voeding.
Dubbel anti-krampjes ventiel. 
De spenen zijn geschikt voor 

alle NaturalFeeling flessen.

Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation future.
Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

CYAN MAGENTA NERO P 2123 C P 2747 C ARGENTO P 877 C VERNICE LUCIDAGIALLO

codice: 41 080842 600 030

ow chart: 108662 Z2 1

codice distinta: 41808426003

n. colori:  7 + lucido

cliente: Chicco

operatore:
Davide Savi - 2082

responsabile area:
Gennaro Schifino - 2172

prime composizioni prova stampaI correzioni II correzioni XV correzioni

descrizione lavoro: BIBERON FRANCIA 250ml BIPACK

2 2 / 0 6 / 2 0 1 6 2 4 / 0 6 / 2 0 1 6 2 7 / 0 6 / 2 0 1 6 2 6 / 0 7 / 2 0 1 6 0 0 / 0 0 / 2 0 1 6
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Le bien-être des enfants est précieux. C'est la 
raison pour laquelle nous avons créé l'Observatoire 
Chicco, centre d'études dédié à la connaissance de 

l'enfant et à ses besoins psycho-physiques, 
affectifs et relationnels.

Het welzijn van kinderen is waardevol. Dat is de 
reden waarom wij het Chicco Observatorium, 
centrum ter observatie van het kind en zijn 
psychofysische, affectieve en relationele 

behoeften, hebben opgericht.

www.chicco.com

Toujours pleine de lait, elle prévient l’ingestion d’air pour 
une action anti-colique. Bébé reproduit les mêmes 

mouvements de succion qu’au sein, en positionnant 
naturellement ses lèvres sur la base arrondie. Le silicone 

extra-doux rappelle la douceur du sein maternel.

De speen zit altijd vol melk en voorkomt luchtinname 
tegen buikkrampjes. De baby bootst dezelfde 

bewegingen na als bij borstvoeding en plaatst 
de lippen natuurlijk rond de afgeronde basis. De 

extra-zachte silicone speen doet denken aan 
de zachtheid van mama’s borst.

M a d e  i n  I t a l y

FACILITE L’ALTERNANCE ENTRE LE 
BIBERON ET LE SEIN

VEREENVOUDIGT DE AFWISSELING 
TUSSEN FLES EN BORST

Tétine inclinée pour une tétée instinctive et une 
position confortable pendant l’allaitement.

Gebogen speen, voor een instinctieve voeding en 
een comfortabele houding.

2x 2x 1x

1x

2x

1x

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel

Extra douce, complètement souple sur le visage de 
bébé.
Uiterst zacht, volledig soepel voor baby’s gezichtje.

*Physio Soft de Chicco est acceptée par 89% des bébés. Étude 
menée auprès de 150 bébés, en Italie - 2014
*Physio Soft wordt geaccepteerd door 89% van de  baby's. 
Studie uitgevoerd bij 150 baby’s, Italië 2014

Pratique, le manche de ce 
goupillon pour biberons 
renferme une mini brosse pour 
nettoyer les tétines et une pince 
pour attraper les objets 
stérilisés sans risque de brûlure. 
Handig, het handvat van de 
flessenborstel bevat een kleine 
borstel om de spenen schoon te 
maken en een tang om de 
voorwerpen vast te grijpen 
zonder verbrandingsrisico. 

h24

Elimine 99,9% des germes grâce à 
l’action de la vapeur. Garde les objets 
stérilisés pendant 24h tant que le 
couvercle est maintenu fermé.

Verwijdert 99,9% van de bacterieën 
dankzij de stoom. Behoudt de 
voorwerpen 24 u gesteriliseerd indien 
het deksel dicht blijft.

min
Rapide et facile à utiliser. Compact, il
est compatible avec la majorité des
fours à micro-ondes.
Snel en eenvoudig te gebruiken. 
Compact en compatibel met alle 
microgolfovens. 

Grande capacité : Contient jusqu'à 5 
biberons Chicco
Grote capaciteit: tot 5 Chicco 
zuigflessen

Reproduceert het gevoel van borstvoeding

Douce et complètement 
souple 

Confort maximal

Zacht en volledig 
soepel

Maximaal comfort

Idéal pour stériliser rapidement et 
efficacement les biberons, tétines et 

sucettes de bébé. 

Ideaal om snel en effectief  baby’s 
zuigflessen, spenen en fospenen te 

steriliseren.

Goupillon 3-en-1
3-in-1 Flessenborstel

2 Coussinets d’allaitement
2 Borstcompressen

LENT
TRAAG

MOYEN
GEMIDDELD

Tétine inclinée pour les nouveau-nés : toujours pleine de lait, elle 
prévient l’ingestion d’air pour une action anti-colique. Elle assure 
également une position confortable pendant l’allaitement.
Gebogen speen voor pasgeborenen: altijd vol melk, voorkomt de 
luchtinname tegen buikkrampjes. Zorgt voor een comfortabele 
houding tijdens het voeden.

VARIABLE
VARIABEL

Après les premiers mois, la tétine est droite et s’adapte ainsi aux 
besoins de bébé. Elle conserve sa large base arrondie et sa double 
valve anti-colique.
Rechte speen na de eerste maanden: past zich aan aan de behoeften 
van baby. De speen heeft een grote, afgeronde basis en een dubbel 
anti-krampjes ventiel.

«Silicone effet extra-doux» : La texture 
exclusive de la tétine la rend douce et 
agréable. Testée et approuvée par les 
bébés!*

« Extra-zacht » silicone effect: De 
unieke textuur maakt de speen zacht en 
aangenaam. Getest en goedgekeurd 
door baby's!*

SILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
LI

CO
NE

 EXTRA ZACHT EFFECT

S ILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
LI

CO
NE

 EXTRA ZACHT EFFECT Silicone extra-doux : rappelle la douceur du sein maternel.
Extra zachte silicone: zo zacht als mama’s borst.

Facilite l’alternance entre le biberon et le sein.
Vereenvoudigt de afwisseling tussen borst en fles.

Double valve anti-colique.
Dubbel anti-koliek ventiel tegen buikkrampjes.

Les tétines s’adaptent sur tous les biberons NaturalFeeling.
De spenen passen op alle Natural Feeling zuigflessen.

*0% BPA : conformément à la réglementation en vigueur.
*De Natural Feeling zuigflessen bevatten geen BPA, conform de geldende wetgeving.

Tétine Physio orthodontique : sa forme 
favorise le bon développement de la 
bouche et du palais.
Orthodontische Physio speen: De vorm 
bevordert de goede ontwikkeling van de 
mond en het gehemelte.

00 080842 600 030

Rev. 00-1629

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy

www.chicco.com

EN 1400

EN 14350

Microgolf sterilisator: Vervaardigd in Italië 
Stérilisateur micro-ondes : Fabriqué en Italie 

Zuigfles: Vervaardigd in Italië
Biberons NaturalFeeling : Fabriqués en Italie

Physio Soft fopspeen: Vervaardigd in Italië
Sucette Physio Soft : Fabriquée en Italie

Flessenborstel: Vervaardigd in Italië
Goupillon : Fabriqué en Italie

Contient: Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride

Bevat: Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Borstcompressen: Vervaardigd in Italië

Coussinets d’allaitement : Fabriqué en Italie

Tissu antibactérien 
Super absorbants
Ultra-fins et respirants
Testés dermatologiquement

Anti-bacteriële stof
Super absorberend
Uiterst dun en ademend
Dermatologisch getest

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel
Reproduceert het gevoel van borstvoeding
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Contient :
2 biberons 150ml flux normal
2 biberons 250 ml flux moyen
1 biberon 330 ml flux variable
1 sucette Physio Soft 0-6m
1 goupillon
1 stérilisateur micro-ondes
2 coussinets d’allaitement

Bevat :
2 zuigflessen 150ml normale toevoer
2 zuigflessen 250 ml gemiddelde toevoer
1 zuigfles 330 ml 3m+ variabele toevoer
1 Physio Soft fopspeen 0-6m
1 flessenborstel
1 microgolf sterilisator
2 borstcompressen

Stérilisateur Micro-Ondes
Microgolf sterilisator

1x
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Mon premier kit naissance complet
Mijn eerste, volledige starterset

NaturalFeeling in glas: hygiënisch en resistent 
GLAS • 150ML • 0m+ : 00080611000030
GLAS • 250ML • 1m+ : 00080623000030

NaturalFeeling gekleurd en versierd polypropyleen 
ROOS • 150ML • 0m+ : 00080811110030

BLAUW • 150ML • 0m+ : 00080811210030
ROOS • 250ML • 1m+ : 00080825110030

BLAUW • 250ML • 1m+ : 00080825210030

Cadeaubox geboorte
ROOS: 00080811610030

BLAUW: 00080811620030

Geboortekoffers 
Mijn eerste starterset: 00080841600030

Mijn eerste volledige starterset: 00080842600030

Col large : préparation
et nettoyage faciles
Brede hals: eenvoudig 

bereiden en schoonmaken

Capuchon anti-fuites
Anti-lek dop

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nieuwe, gebogen speen met 
afgeronde basis voor een 

comfortabele houding tijdens de 
voeding.

Dubbel anti-krampjes ventiel. 
De spenen zijn geschikt voor alle 

NaturalFeeling flessen.

Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation future.
Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

Le bien-être des enfants est précieux. C'est la raison pour 
laquelle nous avons créé l'Observatoire Chicco, centre 
d'études dédié à la connaissance de l'enfant et à ses 
besoins psycho-physiques, affectifs et relationnels.
Het welzijn van kinderen is waardevol. Dat is de reden 

waarom wij het Chicco Observatorium, centrum ter 
observatie van het kind en zijn psychofysische, affectieve 

en relationele behoeften, hebben opgericht.

Reproduceert het gevoel van borstvoeding
Reproduit la sensation de l’allaitement maternel

Contient :
2 biberons 150ml flux normal
2 biberons 250 ml flux moyen
1 sucette Physio Soft 0-6m
1 goupillon

Bevat :
2 zuigflessen 150ml normale toevoer
2 zuiglessen 250 ml gemiddelde toevoer
1 Physio Soft fopspeen 0-6m
1 flessenborstel

Mon premier kit naissance
Mijn eerste starterset

m+1m+O m+3 m+6 m+6

LENT
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LA FORME DE LA TÉTINE EST ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE
DE VORM VAN DE SPEEN IS AANGEPAST AAN IEDERE LEEFTIJD

RAPIDE
SNEl

REPAS
VOEDSEL

VARIABLE
VARIABEL

Col large : préparation
et nettoyage faciles
Brede hals: eenvoudig 

bereiden en schoonmaken

Capuchon anti-fuites
Anti-lek dop

SILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
LI

CO
NE

 EXTRA ZACHT EFFECT

Nouvelle tétine inclinée à large 
       base arrondie pour une position 

confortable pendant l’allaitement.
Double valve anti-colique.

Les tétines s’adaptent sur tous les 
biberons NaturalFeeling.

Nieuwe, gebogen speen met 
afgeronde basis voor een 

comfortabele houding tijdens de 
voeding.

Dubbel anti-krampjes ventiel. 
De spenen zijn geschikt voor alle 

NaturalFeeling flessen.

Compatibles avec tous les biberons NaturalFeeling. Conserver l'emballage pour toute consultation future.
Instructions à l'intérieur. *Conformément à la réglementation en vigueur. 

Geschikt voor alle NaturalFeeling zuigflessen. De verpakking voor verdere raadpleging bewaren.
Aanwijzingen in de verpakking. *Conform de van kracht zijnde norm.

www.chicco.com

Toujours pleine de lait, elle prévient 
l’ingestion d’air pour une action 

anti-colique. Bébé reproduit les mêmes 
mouvements de succion qu’au sein, en 

positionnant naturellement ses lèvres sur 
la base arrondie. Le silicone extra-doux 

rappelle la douceur du sein maternel.

De speen zit altijd vol melk en voorkomt 
luchtinname tegen buikkrampjes. De 

baby bootst dezelfde bewegingen 
na als bij borstvoeding en plaatst 

de lippen natuurlijk rond de 
afgeronde basis. De extra-zachte 

silicone 
speen doet denken aan 

de zachtheid van 
mama’s borst.

M a d e  i n  I t a l y

FACILITE L’ALTERNANCE ENTRE LE 
BIBERON ET LE SEIN

VEREENVOUDIGT DE AFWISSELING 
TUSSEN FLES EN BORST

Tétine inclinée pour une tétée 
instinctive et une position confortable 

pendant l’allaitement.

Gebogen speen, voor een instinctieve 
voeding en een comfortabele houding.

Le bien-être des enfants est précieux. C'est la raison pour 
laquelle nous avons créé l'Observatoire Chicco, centre 
d'études dédié à la connaissance de l'enfant et à ses 
besoins psycho-physiques, affectifs et relationnels.
Het welzijn van kinderen is waardevol. Dat is de reden 

waarom wij het Chicco Observatorium, centrum ter 
observatie van het kind en zijn psychofysische, affectieve 

en relationele behoeften, hebben opgericht.

00 080841 600 030

Rev. 00-1627

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy
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EN 14350

Zuigfles: Vervaardigd in Italië
Biberons NaturalFeeling : Fabriqués en Italie

EN 1400
Physio Soft fopspeen: Vervaardigd in Italië

Sucette Physio Soft : Fabriquée en Italie

Flessenborstel: Vervaardigd in Italië
Goupillon : Fabriqué en Italie

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel
Reproduceert het gevoel van borstvoeding

Biberons NaturalFeeling
NaturalFeeling Zuigflessen

Sucette Physio Soft silicone 0-6m
Physio Soft silicone fopspeen 0-6m

2x 2x 1x 1x

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel
Reproduceert het gevoel van borstvoeding

Douce et complètement souple 
Confort maximal

Zacht en volledig soepel
Maximaal comfort

Pratique, le manche de ce 
goupillon pour biberons 
renferme une mini brosse pour 
nettoyer les tétines et une 
pince pour attraper les objets 
stérilisés sans risque de 
brûlure. 

Handig, het handvat van de 
flessenborstel bevat een kleine 
borstel om de spenen schoon 
te maken en een tang om de 
voorwerpen vast te grijpen 
zonder verbrandingsrisico. 

Goupillon 3-en-1
3-in-1 Flessenborstel

LENT
TRAAG

MOYEN
GEMIDDELD

Tétine inclinée pour les nouveau-nés : toujours pleine de lait, 
elle prévient l’ingestion d’air pour une action anti-colique. Elle 
assure également une position confortable pendant 
l’allaitement.
Gebogen speen voor pasgeborenen: altijd vol melk, voorkomt 
de luchtinname tegen buikkrampjes. Zorgt voor een 
comfortabele houding tijdens het voeden.

SILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
LI

CO
NE

 EXTRA ZACHT EFFECT Silicone extra-doux : rappelle la douceur du sein maternel.
Extra zachte silicone: zo zacht als mama’s borst.

Facilite l’alternance entre le biberon et le sein.
Vereenvoudigt de afwisseling tussen borst en fles.

Double valve anti-colique.
Dubbel anti-koliek ventiel tegen buikkrampjes.

Les tétines s’adaptent sur tous les biberons NaturalFeeling.
De spenen passen op alle Natural Feeling zuigflessen.

*0% BPA : conformément à la réglementation en vigueur.
*De Natural Feeling zuigflessen bevatten geen BPA, conform de geldende wetgeving.

Extra douce, complètement souple sur le visage de bébé.
Uiterst zacht, volledig soepel voor baby’s gezichtje.

*Physio Soft de Chicco est acceptée par 89% des bébés. Étude menée 
auprès de 150 bébés, en Italie - 2014
*Physio Soft wordt geaccepteerd door 89% van de baby's. Studie 
uitgevoerd bij 150 baby’s, Italië 2014

«Silicone effet extra-doux» : La texture 
exclusive de la tétine la rend douce et 
agréable. Testée et approuvée par les bébés!*

« Extra-zacht » silicone effect: De unieke 
textuur maakt de speen zacht en aangenaam. 
Getest en goedgekeurd door baby's!*

SILICONE
EFFET

EXTRA-DOUX

SI
LI

CO
NE

 EXTRA ZACHT EFFECT

Tétine Physio orthodontique : sa forme favorise 
le bon développement de la bouche et du 
palais.
Orthodontische Physio speen: De vorm 
bevordert de goede ontwikkeling van de mond 
en het gehemelte.

0 BPA*%
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Contient :
2 biberons 150ml flux normal
2 biberons 250 ml flux moyen
1 sucette Physio Soft 0-6m
1 goupillon

Bevat :
2 zuigflessen 150ml normale toevoer
2 zuiglessen 250 ml gemiddelde toevoer
1 Physio Soft fopspeen 0-6m
1 flessenborstel

Mon premier kit naissance
Mijn eerste starterset

Bestaat ook in glas, gekleurd polypropyleen en in sets.
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Borstel voor zuigflessen Uitrekbaar

Mini borstel voor spenen

Tang voor gesteriliseerde flessen

Set Flessenborstels 3-in-1
00069189200000

Simple
and easy
to clean

Extendible
surface

Makkelijk schoon 
te maken

Simple
and easy
to clean

Extendible
surface

Druiprekje met lade voor zuigflessen
00065357300200

Flessenwarmer thuis 
00007388000000

Flessenwarmer op reis 
00007389000000

Flessenwarmer digitaal
00007390000000

Sterilisator voor microgolfoven
Snel en compatibel et de meeste microgolfovens

00065846500000

Elektrische sterilisator 2 in 1 
Complete of compacte versie

00007392000000 

Elektrische sterilisator 3 in 1
Complete, compacte of microgolfoven versie

00007391000000

ACCESSOIRES

FLESSENWARMERS  
ZUIGLESSEN EN KLEINE POTJES OPWARMEN IN SLECHTS ENKELE MINUTEN

STERILISATORS  
VOOR EEN HANDIGE, DOELTREFFENDE EN SNELLE STERILISATIE 
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FOPSPENEN PHYSIO
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O-6m 6-12m 12m+ O-6m 6-12m 12m+

DE NERVEN
Bevorderen de goede  
plaatsing van de tong.

DE VORM VAN DE SPEEN
Zorgt voor een gelijke verdeling 
van de druk over het gehemelte.

DE FIJNE EN FLEXIBELE BASIS
Zorgt ervoor dat baby zijn  

mond goed kan sluiten.

Alle Chicco fopspenen hebben een Orthodontische Physio speen die de goede ontwikkeling van baby’s mond bevordert.

Steriliseerbaar fopspeen-doosje

DE PHYSIO FOPSPENEN

Lichte fopspeen, aangepast  
voor pasgeborenen.

Klein en licht schild.

Zacht en volledig soepel.

Optimaal comfort.

In silicone of rubber.

Laat de huid ademen.

0 BPA*%
* Overeenkomstig de geldende regelgeving.

SILICONE
EXTRA ZACHT

EFFECT

WAAROM DEZE MODELLEN KIEZEN



12

ACCESSOIRES FOPSPENEN
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Knuffel Fopspeenhouder 
2 zachte vriendjes die baby overal vergezellen 
en zorgen dat hij zijn fopspeen steeds binnen 
handbereik heeft of hem proper kan opbergen  

in het buidelzakje.
ROOS : 00008012100000 / BLAUW : 00008012200000

Universele Fopspeenhouder met lint 
Dankij de soepele beugel zijn deze universele fopspeenhouders zowel 
geschikt voor fopspenen met ring als fopspenen met enkel een schild. 

Beschikbaar in 3 kleuren.
BEIGE : 00009341300000 / ROOS : 00009341100000 / BLAUW : 

00009341200000

Bevestiging aan 
de ring

Bevestiging op het 
schild

Eens baby 4 maanden oud is, zijn verkoelende bijtringen een goede oplossing om zijn pijnlijke tandvlees te verzachten tijdens de delicate periode van 
eerste tandjes. Bovendien bevredigen ze ook zijn behoefte om ergens in te bijten. De handige bijtringen zijn voorzien van een handvat zodat je kind ze 

makkelijk kan vastnemen.

Bijtring kers x1 
00071520300000

Bijtring met handvat x1 
00071520600000

Bijtring appel / aardbei x1  
00002579000000

FOPSPEENHOUDERS

BIJTRINGEN
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Dat eerste uitje in de buitenwereld is heel belangrijk. 
De eerste uitjes samen, de eerste avonturen 
buiten:  de eerste contacten met de natuur helpen 
je kind niet enkel zijn zintuigen ontwikkelen, 
maar prikkelen ook zijn nieuwsgierigheid en  
verbeelding. Geniet van wandelingen in het park, 
in de stad en daarbuiten: ongeacht het seizoen, 
het belangrijkste is dat je altijd goed uitgerust en 
georganiseerd bent. 
En dankzij Chicco is alles onder controle… zelfs 
kleine, onvoorziene gebeurtenissen.

TRIO’S
WANDELWAGENS

BABYDRAGERS 

VOOR HET EERST ONDER DE MENSEN
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TRIO’S

Welkom in het eerste hoofdstuk van jullie 
liefdesverhaal.
Baby is nog maar net geboren en jullie zijn 
al onafscheidelijk. Vanaf nu lijkt de wereld 
enkel nog maar rond je gezin te draaien. 
Ook dankzij de Trio, die een trouwe gezel 
zal zijn tot baby 36 maanden is! Jullie 
worden onafscheidelijk!

DE EERSTE MOMENTEN 
SAMEN, ALTIJD SAMEN!



18

ALLES-IN-ÉÉN, IN ALLE VEILIGHEID

TV 
SPOT
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Uitmuntende veiligheid met de autostoel Oasys 
i-Size en zijn basis voor een makkelijke, snelle en 

super veilige installatie in de wagen. De i-Size norm 
is de veiligste norm voor autostoelen.

Slechts 50 cm breed: zo compact dat hij zelfs 
langs heel smalle doorgangen kan.

Dankzij de wielen met kogellagers is de 
wandelwagen StyleGo Up 70 % vlotter 

hanteerbaar dan vergelijkbare wandelwagens,
voor aangename wandelingen.

50 cm

%
wendbaard

er
*70

NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

CODE 079798

AUTOSTOEL OASYS I-SIZE 
(40-78 CM)

WANDELWAGEN STYLEGO UP
(0-36 MAANDEN)

DRAAGMAND / AUTOBEDJE 
STYLEGO UP

(0-10 KG)
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Kap met venstertje in netweefsel.

Wiegschort met regelbaar 
windscherm en dubbele rits om 

makkelijk te openen.

L x H x D: 84 x 64 x 44 cm

4,4 kg

WIEGSCHORT

KAP

Van buitenaf kantelbaar,  
zonder de baby te storen.

MATRAS

3-puntsveiligheidsharnas en 
autokit inbegrepen voor de 

ritjes met de auto.

IN DE AUTO

ZEER LICHTE 
DRAAGMAND

Uniek stuur in 
ecoleder regelbaar in 3 
verschillende standen.

STUUR

DRAAGHANDVAT

Ergonomisch handvat 
verwerkt in de kap.

Slechts 4,4 kg.

Een ruime en comfortabele 
cocon voor de eerste maanden 

van je baby.

COCON

DRAAGMAND / AUTOBEDJE 
STYLEGO UP

(0-10 KG)
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Kogellagers in alle wielen en 
ophanging voor- en achteraan 

voor een optimale wendbaarheid. 
Crossover wielen zorgen voor 

wendbaarheid op elke ondergrond.

Grote kap met opening in netweefsel, 
uitklapbaar dankzij de rits voor nog meer 

bescherming.

Handig op te plooien met  
1 hand bij elke configuratie.

Grote mand die makkelijk toegankelijk  
is in elke de configuratie.

Makkelijk omkeerbaar zitje, volledig 
kantelbare rugleuning  en regelbare 

voetsteun.

L x H:  
50 x 98/109 cm

L x H:  
96 x 98/109 cm

enkel chassis
L x H x D: 

50 x 76 x 41 cm
chassis + zitje

L x H x D: 
50 x 79 x 52 cm

11,5 kg

WANDELWAGEN STYLEGO UP
(0-36 MAANDEN)

CROSSOVER 
WIELEN

VERSCHILLENDE 
CONFIGURATIES

KAP

EENVOUDIG 
OPPLOOIEN

Gewatteerde en comfortabele zitting, 
makkelijk verwijderbaar om te reinigen.

ZITJE

OPBERGMAND
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Scan de QR-code om de video weer te 
geven en de installatie-instructies te 

raadplegen.

AUTOSTOEL:  
L x H x D: 44 x 65 x 64 cm

AUTOSTOEL + I-SIZE BASIS:  
L x H x D: 44 x 71,4 x 71,4 cm

5,7 kg met basis
7,7 kg zonder basisAUTOSTOEL OASYS I-SIZE 

(40-78 CM)

De i-Size-homologatie is de veiligste 
norm voor autostoelen. Hij biedt een 

uitstekende veiligheid en een zeer groot 
gebruiksgemak.

Het mini-verkleinkussen werd 
ontworpen om een optimale houding 

en de beste bescherming te garanderen 
aan het kind.

I-SIZE-BASIS

MAXIMALE BESCHERMING 
VOOR JE KIND
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Grote makkelijk toegankelijke luiertas met 
extra zijzakjes en een verzorgingskussen 

voor onderweg inbegrepen.

Autokit met 3-punts 
veiligheidsharnas voor vervoer 
van de draagmand in de auto.

Opening in netweefsel.Grote opbergmand.

Warme voetenzak

Uitklapbare kap.

Volledige regenbekleding, zowel voor 
gebruik bij plaatsing gericht naar de 

ouders als gericht naar de weg.

Gewatteerde veiligheidsboog, 
riembeschermers en tussenbeenstuk.

i-Size-basis en beschermend 
verkleinkussen bij laterale impact.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 00079798140000
BEIGE

CODE 07079798960000
ELEGANCE

CODE 08079798510000
JET BLACK
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Zeer handig dankzij de wielen die zich 
automatisch in de juiste positie plaatsen 

en het opplooisysteem met één hand.

AUTOSTOEL OASYS 0+
(0-13 KG)

WANDELWAGEN STYLEGO UP
(0-36 MAANDEN)

DRAAGMAND / AUTOBEDJE 
STYLEGO UP

(0-10 KG)

NIEUW CODE 079238

Slechts 50 cm breed: zo compact dat hij zelfs 
langs heel smalle doorgangen kan.

Dankzij de wielen met kogellagers is de 
wandelwagen StyleGo Up 70 % vlotter 

hanteerbaar dan vergelijkbare wandelwagens, 
voor aangename wandelingen.

50 cm

%
wendbaard

er
*70

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Kap met opening in netweefsel.

Wiegschort met dubbele rits 
om makkelijk te openen en met 

regelbaar windscherm.

L x H x D: 84 x 64 x 44 cm

4,4 kg

WIEGSCHORT

KAP

Van buitenaf kantelbaar,  
zonder de baby te storen.

MATRAS

3-puntsveiligheidsharnas en 
autokit inbegrepen voor de 

ritjes met de auto.

IN DE AUTO

ZEER LICHTE 
DRAAGMAND

Uniek stuur in 
ecoleder regelbaar in 3 
verschillende standen.

STUUR

DRAAGHANDVAT

Ergonomisch handvat 
verwerkt in de kap.

Slechts 4,4 kg.

Een ruime en comfortabele 
cocon voor de eerste maanden 

van je baby.

COCON

DRAAGMAND / AUTOBEDJE 
STYLEGO UP

(0-10 KG)
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Kogellagers in alle wielen en 
schokdempers voor- en achteraan voor 

een optimale wendbaarheid.

Grote kap met opening in netweefsel, 
uitklapbaar dankzij de rits voor nog meer 

bescherming.

Handig op te plooien met  
1 hand bij elke configuratie.

Grote mand die makkelijk toegankelijk 
is in elke configuratie.

Makkelijk omkeerbaar zitje, volledig 
kantelbare rugleuning en regelbare 

voetsteun.

L x H:  
50 x 98/109 cm

L x H:  
96 x 98/109 cm

enkel chassis
L x H x D: 

50 x 76 x 41 cm
chassis + zitje

L x H x D: 
50 x 79 x 52 cm

11,5 kg

WANDELWAGEN STYLEGO UP
(0-36 MAANDEN)

WIELEN

VERSCHILLENDE 
CONFIGURATIES

KAP

EENVOUDIG 
OPPLOOIEN

Gewatteerde en comfortabele zitting, 
makkelijk verwijderbaar om te reinigen.

ZITJE

OPBERGMAND
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Scan de QR-code om de video weer te 
geven en de installatie-instructies te 

raadplegen.

Oasys 0+ Up wordt in de auto 
geïnstalleerd tegen de rijrichting in met 

of zonder autobasis.

De autobasis is inbegrepen.

Verwijderbaar verkleinkussen,  
ideaal voor de eerste maanden.

De hoofdsteun en de veiligheidsriemen 
kunnen samen worden afgesteld om de 

groei van je kind te volgen.

L x H x D: 
64 x 62 x 44 cm

7,9 kg met basis
5,7 kg zonder basis

AUTOSTOEL OASYS 0+ UP
(0-13 KG)

AUTOBASIS INBEGREPEN

COMFORT
COMFORT EN VEILIGHEID 

VOOR JE BABY
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INBEGREPEN ACCESSOIRES

Oasys 0+ Up basis en verwijderbaar 
verkleinkussen om de correcte houding 

van je kind te verzekeren tijdens de 
eerste maanden.

Grote makkelijk toegankelijke luiertas met 
extra zijzakjes en een verzorgingsmatras 

voor onderweg inbegrepen.

Autokit met 3-punts 
veiligheidsharnas voor vervoer 
van de draagmand in de auto.

Opening in netweefsel.Grote opbergmand.

Warme voetenzak

Uitklapbare kap.

Volledige regenbekleding, zowel voor 
gebruik bij plaatsing gericht naar de 

ouders als gericht naar de weg.

Gewatteerde veiligheidsboog, 
riembeschermers en tussenbeenstuk.
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CODE 00 079238 140 000 
BEIGE

CODE 07 079238 960 000
ELEGANCE

CODE 08 079238 510 000
JET BLACK
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ALLES-IN-ÉÉN, IN ALLE VEILIGHEID
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0+

Met een breedte van amper 50 cm  
kan hij overal tussendoor.

Praktisch: eenvoudig en intuïtief 
opplooien met één hand.

50 cm

NIEUW CODE 079634

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

AUTOSTOEL OASYS I-SIZE
(40-78 CM)

WANDELWAGEN LOVE UP
(0-36 MAANDEN)

DRAAGMAND / AUTOBEDJE 
LOVE UP
(0-10 KG)

Uitmuntende veiligheid met de autostoel Oasys 
i-Size en zijn basis voor een makkelijke, snelle en 

super veilige installatie in de wagen. De i-Size norm is 
de veiligste norm voor autostoelen.
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Veiligheidsriemen met 
3-puntsbevestigingen, met gewatteerde 

riem- en tussenbeenstukbeschermers 
voor veilige autoritten.

Grote zonnekap met een klein venstertje 
om altijd een oogje in het zeil te kunnen 

houden en uitklapbare zonnewering 
voor nog meer bescherming.

Kap met opening in netweefsel voor een 
maximale verluchting op warme dagen.

Ruime en comfortabele draagmand. 
De matras kan met één hand worden 

afgesteld langs de buitenkant.

Ergonomisch handvat verwerkt in de kap.

Ruime en zeer comfortabel zitje  
voor elke leeftijd.

Wandelwagen met een trendy design, 
ideaal voor stijlvolle mama’s.

Plooit heel compact op, zowel in als 
tegen de rijrichting in. Blijft vanzelf 

rechtop staan eens opgeplooid.

L x H x D: 
84 x 64 x 44 cm

4,4 kg

L x H:  
50 x 97 cm

L x H: 
96 x 97 cm

L x H x D: 
48 x 99,5x 31,5 cm

10,5 kg

DRAAGMAND / AUTOBEDJE 
LOVE UP
(0-10 KG)

WANDELWAGEN LOVE UP 
(0-36 MAANDEN)

UV 50+
PROTECTION

KANTELBARE MATRAS

DRAAGHANDVAT

VEILIG,  
OOK IN DE AUTO

ZO LICHT
SLECHTS 4,4 KG 

KAP MET OPENING IN 
NETWEEFSEL

UITERST COMPACT

BREED ZITJE

EEN ONBERISPELIJKE STIJL
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De i-Size-homologatie staat borg voor 
een maximale veiligheid en een groot 

gebruiksgemak.

Het mini-verkleinkussen werd 
bestudeerd om een optimale houding 

met een maximale bescherming te 
bieden voor je baby.

AUTOSTOEL OASYS I-SIZE
(40-78 CM)

I-SIZE-BASISMAXIMALE BESCHERMING 
VOOR JE KIND

AUTOSTOEL:  
L x H x D: 44 x 65 x 64 cm

AUTOSTOEL + I-SIZE-BASIS: 
L x H x D: 44 x 71,4 x 71,4 cm

5,7 kg met basis
7,7 kg zonder basis

Scan de QR-code om de video weer te 
geven en de installatie-instructies te 

raadplegen.
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INBEGREPEN ACCESSOIRES

CODE 05 079634 400 000
EARL GREY

I-Size-basis en beschermend 
verkleinkussen bij laterale impact.

Autokit met 3-puntsveilligheidsriemen 
voor het vervoeren van de draagmand 

in de auto.

Draaibare handvaten en als exclusief 
accessoire het”unieke handvat” zodat je de 

meest geschikte rijstijl kan kiezen.

Grote luiertas met praktische binnen-en 
buitenzakjes en met verzorgingsmatras 

voor onderweg.

Warme voetenzak. Volledige regenbekleding.
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CODE 05 079634 390 000 
INDIA INK

CODE 08 079634 510 000
JET BLACK

CODE 00 079634 840 000
PEARL
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Het zitje is in een vlotte beweging omkeerbaar: 
gericht naar de ouders tijdens de eerste maanden 

en vervolgens gericht naar de weg!

Praktisch: eenvoudig en intuïtief  
opplooien met één hand.

0+

AUTOSTOEL OASYS 0+ UP 
(0-13 KG)

WANDELWAGEN LOVE UP
(0-36 MAANDEN)

DRAAGMAND / AUTOBEDJE  LOVE UP 
(0-10 KG)

CODE 079820

Met een breedte van amper 50 cm  
kan hij overal tussendoor.

50 cm

NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Veiligheidsriemen met 
3-puntsbevestigingen, met gewatteerde  

riem- en tussenbeenstukbeschermers  
voor veilige autoritten.

Ruime en comfortabele draagmand.
De matras kan met één hand worden 

afgesteld langs de buitenkant.

Ergonomisch handvat 
verwerkt in de kap.

L x H x D:  
84 x 64 x 44 cm

4,4 kg

DRAAGMAND / AUTOBEDJE  LOVE UP
(0-10 KG)

KANTELBARE MATRAS

DRAAGHANDVAT

VEILIG,  
OOK IN DE AUTO

ZO LICHT
SLECHTS 4,4 KG 
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Grote zonnekap met een klein venstertje 
om altijd een oogje in het zeil te kunnen 

houden en uitklapbare zonnewering 
voor nog meer bescherming.

Kap met opening in netweefsel voor een 
maximale verluchting op warme dagen.

Ruim en zeer comfortabel zitje  
voor elke leeftijd.

Wandelwagen met een trendy design, 
ideaal voor stijlvolle mama’s.

Plooit heel compact op, zowel in als 
tegen de rijrichting in. Blijft vanzelf 

rechtop staan eens opgeplooid.

L x H: 
50 x 97 cm

L x H: 
96 x 97 cm

L x H x D: 
48 x 99,5 x 31,5 cm

10,5 kg

WANDELWAGEN LOVE UP
(0-36 MAANDEN)

UV 50+
PROTECTION

KAP MET OPENING 
IN NETWEEFSEL

UITERST COMPACT

BREED ZITJE

EEN ONBERISPELIJKE  
STIJL
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Scan de QR-code om de video weer te 
geven en de installatie-instructies te 

raadplegen.

De Oasys 0+ Up is een autostoel die 
wordt geïnstalleerd tegen de rijrichting 

in met of zonder autobasis.

De autobasis is inbegrepen.

De hoofdsteun en de veiligheidsriemen 
kunnen samen worden afgesteld om de 

groei van je kind te volgen.

AUTOSTOEL OASYS 0+ UP 
(0-13 KG)

AUTOBASIS  
INBEGREPEN

COMFORT EN VEILIGHEID  
VOOR JE KIND

L x H x D: 
64 x 62 x 44 cm

7,9 kg met basis
5,7 kg zonder basis

Verwijderbaar verkleinkussen  
ideaal voor de eerste maanden.

COMFORT
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Oasys 0+ Up basis en verwijderbaar 
verkleinkussen om de correcte houding 

van je kind te verzekeren tijdens de 
eerste maanden.

CODE 05 079820 400 000
EARL GREY

Autokit met 3-puntsveilligheidsriemen 
voor het vervoeren van de draagmand 

in de auto.

Draaibare handvaten en als exclusief 
accessoire het “unieke handvat”, zodat je 

de meest geschikte rijstijl kan kiezen.

Grote luiertas met praktische binnen-en 
buitenzakjes en met verzorgingsmatras 

voor onderweg.

Warme voetenzak. Volledige regenbekleding.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 05 079820 390 000
INDIA INK

CODE 08 079820 510 000
JET BLACK

CODE 00 079820 840 000 
PEARL



3 WIELEN, ONTELBARE BEWEGINGSMOGELIJKHEDEN 
EN ONEINDIG VEEL KNUFFELS!
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AUTO-FIX FAST  
AUTOSTOEL GR.0+ 

 (0-13 KG)

WANDELWAGEN ACTIV3
(0-36 MAANDEN)

Trio Activ3 Top is de volledige oplossing
voor het vervoer van baby tussen 0 en 3
jaar ongeacht het seizoen. Ideaal voor de 

ouders die altijd in beweging zijn.

Dynamisch en vlot bestuurbaar, geschikt
voor alle terreinen dankzij de XL 

antilekluchtbanden en de schokdempers 
achteraan.

Eenvoudig en handig opplooibaar
met één hand.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

0+
CODE 079270

DRAAGMAND / AUTOBEDJE ACTIV3
(0-10 KG)
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De hellingshoek van de matras kan langs
de buitenkant met één hand worden

aangepast.

Draagmand/autobedje uitgerust met de
carkit Trio en gehomologeerd voor het

vervoer van kinderen in de wagen.

Kap met opening in netweefsel
voor een verluchting tijdens de 

warmste maanden.

DRAAGMAND/AUTOBEDJE ACTIV3
(0-10 KG)

L x H x D:
89 x 65 x 45 cm

4,9 kg

CARKIT INBEGREPEN
OPTIMALE VERLUCHTING

REGELBARE 
MATRAS

Manuele bediening aan het stuur
om makkelijk te remmen en om het

zwenkwiel vooraan te activeren.

Uittrekbare zonnekap XXL, waterdicht,
met UV50+ bescherming en dubbel

venster.

Plooit compact op.

WANDELWAGEN ACTIV3
(0-36 MAANDEN)

L x H:
64,5 x 102/113 cm

L x H:
121,5 x 102/113 cm

L x H x D:
38 x 94 x 64,5 cm

11,5 kg

UV 50+
PROTECTION

COMPACT OPPLOOIBAAR

MANUELE 
BEDIENING

UITTREKBARE KAP
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Gebruik deze QR-code om onmiddellijk 
naar onze website te surfen en de 

installatie-instructies van deze autostoel 
te raadplegen.

Verkleinkussen en vulling voor een
maximum aan comfort en veiligheid

vanaf de geboorte.

4 sterren in de Europese tests
‘Autostoelen 2011’ in de categorie

Groep 0+ (0-13 kg).

Auto-Fix Fast 0+ wordt in de wagen
bevestigd tegen de rijrichting in,

met of zonder de basis.

Autobasis inbegrepen.

Isofix-basis voor autostoel Auto-Fix Fast
Code 06 079807 950 000

Handige houder voor mama en papa. Bumperbar en gewatteerde
schouder- en 

tussenbeenstukbeschermers.

Volledige regenbekleding.Zachte voetenzak.

AUTOSTOEL AUTO-FIX FAST GR.0+
(0-13 KG)

L x H x D:
67 x 61 x 44 cm

7 kg met basis
5,2 kg zonder basis

Auto-Fix Fast

AUTOBASIS
INBEGREPEN

COMFORTABEL
EN VEILIG

Carkit en buikriem voor een handig 
gebruik van de draagmand

 in de wagen.

Auto-Fix Fast-basis en verwijderbaar
verkleinkussen om de correcte houding 

van je kind te verzekeren tijdens de eerste 
maanden.

EXTRA
ACCESSOIRES

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 06 079270 850 000
RED BERRY

CODE 05 079270 400 000
DARK GREY

CODE 07 079270 720 000
DOVE GREY
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HANDIG EN WENDBAAR VOOR AL JULLIE VERPLAATSINGEN
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Snel, handig en intuïtief 
opplooien met één hand. Blijft 

vanzelf rechtop staan eens 
geplooid.

Makkelijk te hanteren en te vervoeren. De autostoel KeyFit en de semi-rigide draagmand kunnen  
in één gebaar op de wandelwagen worden bevestigd en losgemaakt.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

0+
NIEUW CODE 079437

AUTOSTOEL KEYFIT  
GR.0+ (0-13 KG)

WANDELWAGEN KWIK.ONE
(0-36 MAANDEN)

SEMI-RIGIDE DRAAGMAND
KWIK.ONE

(0-6 MAANDEN)
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Handig draaghandvat.

L x H x D:  
42 x 60 x 80 cm

3,1 kg

SEMI-RIGIDE DRAAGMAND KWIK.ONE
(0-6 MAANDEN)

MAKKELIJK TE  
VERVOEREN

BEKLEDING

Ultracompact wanneer opgeplooid.

UITERST COMPACT 
OPPLOOIEN

Comfortabele semi-rigide draagmand 
uitgerust met een wiegschort aanpasbaar 

op 2 posities om baby een totale 
bescherming  te verzekeren.

Breed en comfortabel zitje  
met comfortkit.

Extra grote uitklapbare kap met  
opening in netweefsel.

Slechts 50 cm breed. Nauwe doorgangen zijn 
geen probleem, terwijl een grote wendbaarheid 

wordt gegarandeerd bij elk traject.

L x H :
50 x 105 cm

L x H: 
89 x 105 cm

L x H x D: 
50 x 71 x 36 cm

7,4 kg

WANDELWAGEN KWIK.ONE
(0-36 MAANDEN)

COMFORTABEL  
ZITJE

KAP

Comfortabele zitting met volledig kantelbare 
rugleuning om het kind heerlijke momenten 

van rust te bieden tijdens zijn eerste maanden. 
Het achterste deel van de kap is verwijderbaar.

COMFORT

COMPACT
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Verwijderbaar verkleinkussen. Warme voetenzak. Volledige regenbekleding. Gewatteerde veiligheidsboog 
en veiligheidsharnas.

ACCESSOIRES INCLUS

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Autobasis Key Fit.
CODE 06 079231 990 000

AUTOSTOEL KEYFIT  
GR.0+ (0-13 KG)

Zacht en gewatteerd veiligheidsharnas 
om baby te beschermen.

Mini-verkleinkussen geschikt vanaf de 
geboorte tot 6 kg.

ERGONOMISCH 
HANDVAT

VEELZIJDIG

Installeer hem steeds tegen de rijrichting 
in met de airbag uitgeschakeld.

INSTALLATIE IN DE WAGEN

Driedubbele vulling en centraal systeem 
om de veiligheidsriemen af te stellen.

DRIEDUBBELE VULLING

COMFORT

BESCHERMING

L x H x D:
45 x 55 x 67 cm

4,1 kg

Ergonomisch en anti-slip handvat voor 
een vlotte overgang van in de auto naar 

de wandelwagen.

De autostoel kan in vaste of 
schommelstand gebruikt worden 

wanneer jullie thuis zijn en hem als relax 
gebruiken.

EXTRA  
ACCESSOIRES
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CODE 00 079437 970 000
BLUEPRINT

CODE 07 079437 530 000
MOKA

CODE 08 079437 510 000
JET BLACK
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MET DE MAKKELIJK BESTUURBARE EN COMPACTE TRIO 
WORDT IEDERE WANDELING EEN SUCCES
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Handig en functioneel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

AUTOSTOEL SYNTHESIS
GR. 0+ (0-13 KG)

WANDELWAGEN SPRINT
(0 TOT 36 MAANDEN)

DRAAGMAND / AUTOBEDJE
SPRINT

(0-10 KG)

Trio Sprint Black is de volledige 
oplossing voor het vervoer van baby 

tussen 0 en 3 jaar ongeacht het 
seizoen.

0+
CODE 079366

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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De gewatterde bekleding
wordt een zachte voetenzak.

VOETENZAK

WANDELWAGEN SPRINT
(0 TOT 36 MAANDEN)

Blijft vanzelf rechtop staan met
opplooibare handvaten voor uiterst

compact opbergen.

Brede zitting en kantelbare
rugleuning met 4 standen

voor gebruik vanaf de geboorte.

Rijdt aangenaam dankzij
de handvaten die 360°

kunnen draaien.

L x H:
54 x 104 cm

L x H:
87 x 104 cm

L x H x D:
39 x 95 x 32 cm

9 kg

UITERST COMPACT

BREDE ZITTING

RIJDT 
AANGENAAM

De hellingshoek van
de matras kan worden gewijzigd

van buitenaf met één hand,
zonder je kind te storen.

DRAAGMAND / AUTOBED SPRINT
(0-10 KG)

L x H x D:
89 x 65 x 45 cm

4,9 kg

REGELBARE 
MATRAS

CARKIT
INBEGREPEN

Draagmand/autobedje uitgerust met de
carkit Trio en gehomologeerd voor het

vervoer van kinderen in de wagen.

INVERSE
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4 sterren in de Europese tests
‘Autostoelen 2006’ in de categorie

Groep 0+ (0-13 kg).

De bekleding wordt een
lekker warme voetenzak.

Volledige regenbekleding.

Synthesis 0+ wordt tegen
de rijrichting in geïnstalleerd.

VERKLEINKUSSEN

AUTOSTOEL SYNTHESIS GR. 0+
(0-13 KG)

Een erg handige, grote tas uitgerust met
een verzorgingsmatrasje voor onderweg.

Carkit om je kind in de draagmand te
vervoeren met de auto.

L x H x D:
67 x 56 x 45 cm

3 kg

Riembekleding en gewatteerd
tussenbeenstuk voor een maximaal 

comfort.

Verwijderbaar verkleinkussen zodat
je kind gedurende de eerste maanden

in de juiste houding ligt.

Synthesis

MAXIMAAL COMFORT

Verwijderbaar verkleinkussen
voor de eerste maanden en

comfortabele beschermstukken.

Praktische boodschappenmand.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 06 079366 430 000
SANDSHELL

CODE 00 079366 640 000
BLUE



61

CODE 07 079366 640 000
RED PASSION

CODE 07 079366 410 000
BLACK NIGHT
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WANDELWAGENS

Jullie eerste wandelingen buiten: in de stad, 
in het park, aan zee of in de bergen, dankzij 
jullie wandelwagen beschik je voortdurend 
over de ideale uitrusting. Regent het? 
Geen paniek! Haal de paraplu boven! Daar 
komt de regenboog al!

JULLIE EERSTE  
WANDELINGEN DOOR  

WEER EN WIND
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UITERST COMPACT VOOR AL JULLIE VERPLAATSINGEN
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0+
CODE 079444

Uiterst compact, blijft vanzelf rechtop 
staan eens opgeplooid. Inbegrepen 

transportriem en -tas.

Veiligheidsboog die samen met de wandelwagen 
opplooit en gewatteerd veiligheidsharnas voor 

gebruik vanaf de geboorte.

NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

Goedgekeurd voor gebruik vanaf de geboorte 
dankzij de volledig kantelbare rugleuning.
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De meest compacte Chicco-wandelwagen!

Dankzij de optionele adapter en de autostoel 
KeyFit verandert Chicco Miinimo2 vlot in 

een Travel System.

De bekleding is verwijderbaar en wasbaar.

Gewatteerde veiligheidsboog en 
veiligheidsharnas.

Integrale regenbekleding en ruime 
opbergmand.

L x H:  
48 x 104 cm

L x H: 
80 x 104 cm

L x H x D: 
48 x 54 x 26 cm

6,3 kg

Dankzij de rits kan kap makkelijk worden uitgeklapt,  
om je kindje nog beter te beschermen.

ULTRA COMPACT  
OPGEPLOOID

XXL KAP

TRAVEL SYSTEM

VERWIJDERBARE 
BEKLEDING

OPPLOOIEN MET  
ÉÉN HAND

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Volledig kantelbare rugleuning  en 
regelbare voetensteun voor een 

maximaal comfort vanaf de geboorte.

ZITJE

Transporttas die ook als rugzak kan 
worden gedragen.

KeyFit-adapter voor 
wandelwagen Miinimo2

Code 06 079172 950 000

Autostoel KeyFit Night
CODE 06 079064 200 000

EXTRA 
ACCESSOIRES
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CODE 07 079444 410 000
BLACK NIGHT

CODE 04 079444 670 000
LILLA

CODE 07 079444 490 000
SILVER

CODE 07 079444 710 000
PAPRIKA

CODE 05 079444 320 000
AVIO
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VOOR WANDELINGEN IN ALLE VRIJHEID
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CODE 079596

Gehomologeerd vanaf de geboorte  
tot 22 kg.

Hij is licht en makkelijk wendbaar. Ideaal 
vanaf de geboorte en geschikt voor ouders op 

zoek naar een functionele en comfortabele 
transportoplossing voor hun kind.

Nieuwe uitklapbare XXL kap voor  
een maximale bescherming.

0+
NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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De stevige rugleuning kan met één 
hand op 5 standen worden versteld.

Regelbare voetensteun om een 
perfecte houding te garanderen voor 

kinderen van 0 tot 3 jaar.

Grote kap die makkelijk kan worden 
uitgeklapt dankzij de handige rits, voor 

maximale bescherming.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Handig draaghandvat.

L x H: 
46,5 x 103 cm

L x H:  
87,5 x 103 cm

L x H: 
29 x 105 cm

7,5 kg

Integrale regenbekleding  
en grote opbergmand.

Gewatteerde veiligheidsboog 
die samen met de wandelwagen 
opplooit. Gewatteerde riem- en 

tussenbeenstukbeschermers.

Handig transporthandvat.

Compact opplooien met het paraplu-
plooisysteem, zeer licht.

Verwijderbare en wasbare bekleding.

MAKKELIJK  
TE VERVOEREN

PLOOIT COMPACT OP

WASBAAR

XXL KAP

KANTELBARE  
RUGLEUNING

Liteway3 is geschikt voor  
kinderen tot 22 kg.

LANGDURIG GEBRUIK
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CODE 05 079596 230 000
RED PLUM

CODE 07 079596 720 000
DOVE GREY

CODE 05 079596 390 000
INDIA INK

CODE 06 079596 850 000
RED BERRY

CODE 08 079596 510 000
JET BLACK
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VERBAZEND LICHT, ONGELOOFLIJK PRAKTISCH
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Slechts 3,8 kg. Zo licht dat je hem  
met één vinger kunt optillen! 

CODE 079249
0+

Gemakkelijk te hanteren voor de ouders, 
comfortabel en cosy voor de baby’s.  

Gehomologeerd vanaf de geboorte tot 15 kg.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Regenbekleding. Bumperbar en gewatteerde 
schouder- en 

tussenbeenstukbeschermers. 

In meerdere posities regelbare rugleuning 
en verstelbare benensteun voor het beste 
comfort van de baby, vanaf de geboorte.

Een stevig stuur om vlot te sturen, 
zelfs met één hand. 

Afneembare en 
wasbare bekleding.

L x H:
46 x H 101 cm

L x H:
81 x 101 cm

L x H x D:
30 x 90 X 50 cm

3,8 kg

KANTELBARE RUGLEUNING 
VANAF DE GEBOORTE

UNIEK STUUR

WASBAAR

GEMAKKELIJK TE
 OPENEN / PLOOIEN 

UITERST LICHT

Gemakkelijk opplooibaar met één 
hand; Blijft vanzelf rechtop staan 

wanneer opgeplooid. 

Amper 3,8 kg comfort en stijl.  

Praktisch handvat. Grote boodschappenmand.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 00 079249 410 000
CITRUS

CODE 00 079249 600 000
POWER BLUE

CODE 07 079249 710 000
PAPRIKA

CODE 00 079249 650 000
PARADISE PINK

CODE 07 079249 410 000
BLACK NIGHT

CODE 07 079249 490 000
SILVER
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CODE 06 079269 140 000 
TROPICAL JUNGLE

CODE 079269
0+

Tropical  Jungle
SPECIALE EDITIE
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ÉÉN WANDELWAGEN, TAL VAN CONFIGURATIES
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6+

STROLL’IN’2: de dubbele wandelwagen biedt verschillende mogelijkheden om twee kinderen van gelijkaardige leeftijd 
samen te vervoeren. Samengesteld uit twee zitjes en een meerijplankje, is dit de ideale oplossing voor al jullie dagelijkse 

trajecten. De autostoel KeyFit kan worden geïnstalleerd op het zitje vooraan voor een gebruik vanaf de geboorte.

ZITJE VOORAAN: VAN 6 TOT 36 MAANDEN
ZITJE VOORAAN MET AUTOSTOEL: VANAF DE GEBOORTE - 13 KG
ZITJE ACHTERAAN: MET MEERIJPLANKJE 3 JAAR – 25 KG

CODE 079564NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Compact op te plooien  
met één hand.

Vlotte bevestiging van de autostoel 
KeyFit op het zitje vooraan zonder 
adapter (autostoel apart verkocht).

Handige handvaten voor het kind  
op het meerijplankje.

Breed en comfortabel zitje vooraan.

Comfortabel meerijplankje  
voor het oudste kind.

Gewatteerd zitje achteraan, makkelijk 
opplooibaar indien niet gebruikt.

Brede kap met verwijderbare 
achterflappen.

Grote mand makkelijke toegankelijk 
zowel vooraan als achteraan.

L x H: 
60 x 106 cm

L x H: 
114 x 106 cm

L x H:  
38 x 89 cm

11,8 kg

MEERIJPLANKJE

COMPACT OPPLOOIEN

TRAVEL SYSTEM

HANDVATEN

ZITJE VOORAAN

ZITJE ACHTERAAN

KAP

OPBERGMAND
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Veiligheidsboog en speeltablet. Tablet voor de ouder met centraal  
sluitbaar opbergvak.

Gewatteerd veiligheidsharnas. Handige handvaten voor het kind dat 
op de meerijplank staat.

Comfortabel kussen voor het zitje achteraan.

Volledige regenbekleding.

CODE 05 079564 370 000
LAVA

Autostoel KeyFit Night
CODE 06 079064 200 000

CODE 06 079564 050 000
OCTANE

BIJKOMENDE  
ACCESSOIRES

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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OM TWEEMAAL ZO ELEGANT OP STAP TE GAAN
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Uiterst comfortabel voor de kinderen  
en handig voor de ouders!

Zitjes zij aan zij: een perfecte oplossing 
voor tweelingen of kinderen die niet veel 

verschillen in leeftijd.

0+
CODE 079311TwinTwin

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Onafhankelijk van elkaar afstelbare 
rugleuningen, die met één hand in 4 

verschillende standen kunnen worden gezet.

Lichte en compacte structuur, 
parapluplooisysteem en draaghandvat 

voor makkelijk vervoer.

L x H:
78 x 108 cm

L x H:
82 x 108 cm

L x H:
38 x 105 cm

13,4 kg

REGELBARE RUGLEUNINGENPARAPLUPLOOISYSTEEM

Regenbekleding en handige opbergmand. Gewatteerde riembeschermers.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 04 079311 110 000
GARNET

CODE 06 079311 220 000
COAL
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CODE 079307
0+

layout it 18
texte conso 2017

CODE 06 079307 220 000
COAL

EEN EXTRA ZITPLAATS! EEN EXTRA GLIMLACH! EEN EXTRA KNUFFEL!

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

Dubbele wandelwagen tandemmodel, 
ideaal voor tweelingen of kinderen die niet 

veel verschillen in leeftijd.

Compatibel met de autostoel KeyFit  
Groep 0+, met de mogelijkheid om  

2 autostoelen tegelijkertijd te bevestigen.
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Achterste zitje kan volledig platgelegd 
worden, bruikbaar vanaf de geboorte.

Ruime mand: 
ideaal voor twee kinderen.

Autostoel KeyFit Groep 0+
CODE 06 079064 200 000

Kan compact worden opgeplooid  
en blijft zelfstandig rechtop staan.

Regenbekleding en  
praktische opbergmand. 

2 bijpassende voetenzakken  
en een ruime opbergmand.

Riem- en tussenbeenstukbeschermers, 
gewatteerde veiligheidsboog.

L x H:
59 x 102 cm

L x H:
117 x 102 cm

L x H:
52 x 112 cm

14,7 kg

REGELBARE RUGLEUNING

OPPLOOIEN 
MET EEN HAND

GROTE  
OPBERGMAND

EXTRA  
ACCESSOIRES

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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GAMMA UNIVERSELE ACCESSOIRES VOOR WANDELWAGENS EN TRIO’S*

Universele haken voor wandelwagens.
CODE 07 079813 470 000

Universeel muggennet voor draagmand.
CODE 00 079535 100 000

Universele Deluxe regenbekleding  
voor wandelwagens.

CODE 06 079510 000 000

Warme universele voetenzak.
CODE 07 079522 470 000

Bekerhouder voor wandelwagen.
CODE 07 079846 470 000

Ademende matras voor draagmand.
CODE 06 079533 000 000
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Universeel muggennet voor wandelwagens.
CODE 00 079507 100 000

Universele regenbekleding  
voor Travel System.

CODE 06 079514 000 000

Universele regenbekleding voor draagmand.
CODE 06 079536 000 000

Opbergvak voor wandelwagens. 
CODE 07 079586 470 000

Universele parasol voor wandelwagens.
CODE 00 079534 010 000 BEIGE

CODE 06 079534 950 000 ZWART

Universeel opbergnet voor wandelwagens.
CODE 06 079523 950 000

* Universele accessoires die passen voor de meeste wandelwagens en kinderwagens. 
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BABYDRAGERS

Je eerste ontdekkingen buiten. Je kind is erg 
nieuwsgierig naar de wereld die hem omringt! 
Begeleid hem in zijn avonturen dankzij onze 
babydragers! Sensatie verzekerd!

EERSTE ERVARING  
IN HET GROEN. MAAR OOK  

IN HET BLAUW, ROZE  
EN GEEL!
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FYSIOLOGISCH EN MEERDERE POSITIES  
OM BABY STIJLVOL TE VERVOEREN



93

De gewatteerde taille- en schouderriemen  
garanderen een gelijke verdeling van baby’s 

gewicht over de rug van de ouder.

CODE 079477
0+

Fysiologisch en ergonomisch 
aangepast aan baby’s rug en 

heupen in ‘M-positie’.

De babydrager heeft een geïntegreerd 
veelzijdig en praktisch verkleinkussen met 

verwijderbare kap.

De babydrager Myamaki is 
erkend door het Internationaal 
Instituut voor Heupdysplasie 
(International Hip Dysplasia 
Institute) als een product dat 
aangepast is voor de heupen 

van een baby.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

FY
SIO

LOGISCH

M -POSITIE
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Een maximaal comfort voor het kind en minder stress 
bij het in- en uit de babydrager zetten.

Omhult de baby in alle zachtheid en 
houdt hem in de foetushouding.

De verwijderbare kap beschermt baby tegen regen en zon, of schermt hem af voor een moment van rust.

Het verkleinkussen wordt volledig geopend in de babydrager en verzekert comfort en bescherming.

POSITIE NAAR DE OUDER
(0 MAAND +)

POSITIE OP DE HEUPEN
(6 MAANDEN +)

POSITIE OP DE RUG
(6 MAANDEN +)

VERSCHILLENDE POSITIES
Myamaki biedt een waaier aan posities aangepast aan het groeistadium van het kind, om de affectieve band  

tussen baby en ouder te versterken en zodat je baby volop de buitenwereld kan ontdekken.

VEELZIJDIG VERKLEINKUSSEN MET VERWIJDERBARE KAP

0 TOT 1 MAAND

1 MAAND

BESCHERMING
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CODE 00 079477 090 000 
DENIM CYCLAMEN

CODE 04 079477 370 000 
GREY STRIPES

CODE 00 079477 500 000 
GREY AQUARELLE

CODE 07 079477 480 000 
DENIM BEIGE
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EENVOUDIG EN INTUITIEF: ZOALS JULLIE KNUFFELS
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Ergonomisch zitje voor een  optimale 
houding van de heupen van het kind.
optimale houding van de heupen van 

het kind.

CODE 079154
0+

Hij is net zo makkelijk aan te trekken als 
een T-shirt en past zich perfect aan je 
lichaamsbouw en die van je baby aan.

In een handomdraai om te vormen van 
de positie van de ouder, naar de positie 

van de weg.

Wetenschappelijke studie 
uitgevoerd op 97 baby’s: Evaluatie 

door pediaters van een correcte 
houding en producttest door de 

ouders.

De babydrager EasyFit is erkend 
door het Internationaal Instituut 

voor Heupdysplasie (International 
Hip Dysplasia Institute) als een 

product dat aangepast is voor de 
heupen van een baby.

GOEDGEKEURD DOOR 
OUDERS EN BABY’S

GETEST EN 
GOEDGEKEURD DOOR 

PEDIATERS

ER
GO

NOMISCH

M -POSITIE

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Vlakbij jou, als een tweede huid, voor 
heerlijke knuffelmomenten.

Van de positie gericht naar de ouder naar 
de positie gericht op de weg.

Eenvoudig en intuïtief, even makkelijk 
om aan te trekken als een T-shirt en heel 
makkelijk af te stellen voor een maximaal 

comfort.

ZEER COMFORTABEL

MAKKELIJK  
OMVORMBAAR

POSITIE PASGEBORENE

Extra hoofdsteun voor het hoofdje en de 
nek tijdens de eerste maanden.

MAKKELIJK TE 
INSTALLEREN EN 

TE DRAGEN

HANDIGE  
FOPSPEENHOUDER

MAKKELIJK AF  
TE STELLEN

Is perfect aangepast aan de groeifases 
van het kind van de geboorte tot 9 kg.
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CODE 00 079154 640 000 
BLUE PASSION

CODE 06 079154 430 000 
SANDSHELL

CODE 07 079154 410 000 
BLACK NIGHT

CODE 07 079154 710 000 
PAPRIKA



100

EEN NIEUWE KIJK OP DE WERELD: 
DIE VAN JE KIND
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Chicco Finder is de ideale oplossing om
in alle vrijheid te wandelen met je baby.

Aanpasbaar aan de grootte van de
ouders, ergonomisch gewatteerde rug
en ademende stof voor een maximaal 

comfort.

CODE 079406
6+

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Dankzij zijn uiterst lichte, plooibare
structuur in aluminium en de technische

stoffen is de rugdrager Finder uiterst
licht en geschikt voor alle situaties, zelfs

de meest onvoorziene.

Chicco Finder is uitgerust met grote,
praktische opbergvakken zodat je alles
bij de hand hebt tijdens de wandeling.

Verstevigde, zijdelingse bescherming
voor een maximaal comfort en

veiligheid bij elke wandeling.

Regenbekleding. Handig slabbetje in badstof.Zonnekap met UV50+ -bescherming.

In de hoogte verstelbaar zitje,
riembeschermers en hoofdsteun in

soepel 3D-netweefsel om van het zicht
te kunnen genieten.

UV 50+
PROTECTION

COMFORT EN WELZIJN

UITERST LICHTE,
PLOOIBARE STRUCTUUR

OPBERGVAKKEN

REGELBAAR ZITJE

COMFORT EN VEILIGHEID

Aanpassing van de maat voor de ouder,
gewatteerde ergonomische rugleuning

en ademende stoffen die op elk moment
comfort en welzijn garanderen.

2,7 kg

INBEGREPEN ACCESSOIRES
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CODE 04 079406 700 000 
RED

CODE 00 079406 850 000 
STONE
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BEDTIJD
BADTIJD EN VERSCHONEN 

AAN TAFEL
ONTSPANNING EN SPELEN

De eerste dagen thuis staan vol van verrassingen!  
Baby zelf geeft al snel het ritme aan en dit vraagt 
een hele nieuwe organisatie! Hij bepaalt hoe lang 
er wordt geslapen, wanneer er wordt gegeten, 
wanneer er een bad wordt genomen en welke 
spelletjes echt leuk zijn. Er is geen keuze: baby is 
de koning en het huis is zijn koninkrijk. Bij Chicco 
weten wij dit, en we doen er dan ook alles aan om 
hem tevreden te stellen! Net zoals jullie!

NIEUWE RUIMTES, NIEUWE RITMES,
NIEUW PLEZIER IN HUIS
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BEDTIJD

Jullie eerste nachten met baby... Of 
eerder: de eerste momenten waarop 
baby slaapt en jullie wat minder. Om deze 
momenten van rust zo lang mogelijk te 
rekken, na verhaaltjes en slaapliedjes, hier 
vinden jullie co-sleeper wiegjes en bedjes 
met alle comfort... Echte knusse nestjes... 
Sssst... Baby slaapt!

GENIET VAN JULLIE 
EERSTE RUSTIGE NACHTEN 

SAMEN... EINDELIJK!
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DE CO-SLEEPER DIE JE MET 1 HAND KAN OPENEN OF SLUITEN
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CODE 079343
0+

Eenvoudig te openen met één hand. Vaste of schommelstand. 2 venstertjes in netweefsel voor 
een betere verluchting.

NEW

1 2CO-SLEEPER  
MAKKELIJK TE OPENEN

ZELFSTANDIG WIEGJE

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Om de ademhaling bij 
een verstopte neus en de 

spijsvertering van het kind te 
vergemakkelijken.

Ook geschikt voor bedden  
met lades.

11 verschillende posities om 
zich aan te passen aan alle 

soorten bedden

4 wielen om het wiegje 
makkelijk te kunnen 

verplaatsen van de ene 
kamer naar de andere.

Makkelijk met één hand 
openen en sluiten, zelfs 

wanneer de co-sleeper aan het 
ouderlijk bed is bevestigd.

10 kg

L x H x D:
92 x 66/82,5 x 68 cm

KANTELBAAR

VEELZIJDIG

WENDBAARHEID

VERSTELBARE 
HOOGTE

MET ÉÉN HAND  
OPENEN EN SLUITEN

Matras met optimale 
luchtcirculatie.

LUCHTCIRCULATIE

(Het wiegje met geopend zijpaneel mag enkel worden gebruikt indien vastgemaakt  
aan het ouderlijk bed conform de instructies in de gebruikshandleiding.)
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CODE 06 079343 210 000
GRAPHITE

CODE 05 079343 670 000
FAIRY TALE

CODE 08 079343 180 000
LEGEND
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HET WIEGJE OM ZIJ AAN ZIJ MET JE BABY TE SLAPEN

TV 
SPOT
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0+
CODE 079339

CO-SLEEPER1 ZELFSTANDIG WIEGJE2

6

Aanpasbaar aan bedden, 
zelfs deze met laden.

Hoogte regelbaar in 6 standen 
om perfect af te stemmen op de hoogte 

van het bed van mama en papa.

Een zachte, gevulde matras en een 
venstertje in fijn netweefsel voor 
een optimale luchtcirculatie en 

veel contact met je baby, ook in de 
standaardconfiguratie.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Kantelbaar zodat je baby 
makkelijk kan ademen.

De matras bevordert de 
luchtcirculatie.

De omhullende vorm en kleine 
afmetingen zorgen ervoor dat je uk 

zich veilig en beschermd voelt.

Een eenvoudig, veilig 
bevestigingssysteem om de 

wieg stevig vast te maken aan 
je bed, om vlak naast je baby te 

kunnen slapen.

Compact en makkelijk te dragen
 in zijn praktische transporttas

2 wielen, om het bedje makkelijk 
van de ene naar de andere 

kamer te verplaatsen.

KANTELBAAR

ZACHTE EN 
GEWATTEEERDE 

MATRAS 

COMPACT

OMHULLEND

VEILIG

PRAKTISCH 

9 kg

L x H x D:
93 x 66/81 x 69 cm

(Het wiegje met geopend zijpaneel mag enkel worden gebruikt indien vastgemaakt  
aan het ouderlijk bed conform de instructies in de gebruikshandleiding.)



115

CODE 05 079339 280 000
LIGHT GREY

CODE 04 079339 190 000
DUSTY GREEN

CODE 07 079339 220 000
CHICK TO CHICK CODE 08 079339 390 000

FRENCH ROSE
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ALLES PAST BIJ ELKAAR... 
VOOR NOG ZOETERE DROMEN

SLAAPZAK ZONDER MOUWEN IN FLUWEEL 
0/6 M CODE  09 010829 340 010
9/12M  CODE 09 010839 340 020

SET 2 HOESLAKENS
CODE 09 010796 340 990

SET SLAAPZAK 0-6 M EN HOESLAKEN
CODE 09 010803 340 010

SET 4 STUKS (HOESLAKEN, DONSOVERTREK, 
DONSDEKEN, KUSSENSLOOP) 

CODE 09 010800 340 990

EXTRA ACCESSOIRES

DELICACY
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FAIRY TALE

SET SLAAPZAK 0-6 M EN HOESLAKEN
CODE 09 010803 910 010

 SET 2 HOESLAKENS
CODE 09 010796 330 990

SLAAPZAK MET VERWIJDERBARE MOUWEN
0/6M CODE 09 010838 910 010
9/12M COD 09 010838 910 020

SET 3 STUKS (HOESLAKEN, LAKEN, KUSSENSLOOP) 
CODE 09 010799 910 990
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SET 2 HOESLAKENS
CODE 09 010796 910 990

 SET SLAAPZAK 0-6 M EN HOESLAKEN
CODE 09 010803 950 010

SET 4 STUKS (KUSSENSLOOP, HOESLAKEN,  
DONSDEKEN, DONSOVERTREK)

CODE 09 010800 950 990

SILVER
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LIGHT GREY

 GIGOTEUSE ZONDER MOUWEN 0-6M
CODE 09 0107946 40 010

SET 2 HOESLAKENS 
CODE 09 010796 640 990

SET 2 HOESLAKENS  
CODE 09 010796 260 990

SET 2 HOESLAKENS 
CODE 09 010796 160 990

LIGHT BLUE MISS PINK
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UNIVERSEEL

BORSTVOEDINGSKUSSEN BOPPY  
CREAM LIFE TREE

CODE 08 079903 420 000

BORSTVOEDINGSKUSSEN BOPPY  
MOD GEO

CODE 08 079916 470 000

BORSTVOEDINGSKUSSEN BOPPY 
SPIRAL

CODE 08 079916 460 000

MATRASBESCHERMER  
VOOR WIEGJE

CODE 09 010956 330 990

KUSSEN AIRFEELING 0M+ 
CODE 00 007338 000 000
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GOEDE GEWOONTES VOOR EEN ZALIGE NACHTRUST:
ENKELE PRAKTISCHE TIPS OM VEILIG TE SLAPEN

WAT JE MOET DOEN:
• Leg je baby altijd op zijn rug: dit is voor hem de veiligste slaaphouding.
• Laat je baby de eerste maanden in je kamer slapen, in een wiegje naast jullie bed, voor meer comfort en rust.
• Of je nu een laken, deken of donsdeken gebruikt, stop ze altijd goed onder de matras zodat ze vastzitten.
• Leg je baby te slapen op een vlak en stevig oppervlak. Vermijd een te zachte of te dikke matras.
• De temperatuur in de kamer mag niet hoger zijn dan 18/20 °C.
• Zorg voor een kalme, ontspannen sfeer die bevorderlijk is voor de slaap.

WAT JE NIET MAG DOEN: 
• Voor zijn eigen veiligheid, laat je baby niet in je eigen bed slapen.
• Leg je baby de eerste weken niet in een bed, maar in een zacht wiegje waarin hij zich veilig en geborgen zal voelen.
• Stop je baby niet te veel onder.
• Rook nooit in aanwezigheid van je baby.
• Overlaad het wiegje niet met speeltjes en knuffeltjes.
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FIRST DREAMS

Bedtijd is een belangrijk moment voor 
pasgeborenen. Studies hebben aangetoond dat, 
om baby's een goede nachtrust te geven, het 
essentieel is om een slaapritueel te creëren in 
een aangename en rustgevende omgeving. Het 
gamma First Dreams koppelt zachte muziek en 
kalmerende lichteffecten om een magische sfeer 
te creëren die ideaal is voor bedtijd. Beschikbaar 
in een roze en blauwe versie, elk First Dreams 
speeltje is een ideaal geboortecadeau.
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BABY BEAR PROJECTOR

Knuffel in zachte pluche.
Veelkleurige projecties.

Klassieke muziek en natuurgeluiden.

ZACHT SCHAAPJE MET 
LIEVE WOORDJES

Muzikale knuffel.
Huilsensor en stemopname.

00 008015 100 000
ROOS

00 009090 100 000
ROOS

00 008015 200 000
BLAUW

00 009090 200 000
BLAUW

0+
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MOBIEL DUBBELE PROJECTIE

Veelkleurige projecties op de mobiel en op het plafond.
Klassieke muziek en slaapliedjes.

Infrarood afstandsbediening.

00 002429 100 000
ROOS

00 002429 200 000
BLAUW

0+
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NEXT 2 STARS PROJECTOR

Kan worden bevestigd op de co-sleeper Chicco 
Next2me, bedjes met spijlen en reisbedjes.

Veelkleurige projectie van sterren.
Klassieke muziek en slaapliedjes.

REGENBOOGKUBUS

Personaliseerbare lichtprojectie:  
4 motiefjes en 8 kleuren.

Klassieke muziek en natuurgeluiden.

00 007647 100 000
ROOS

00 002430 100 000
ROOS

00 007647 200 000
BLAUW

00 002430 200 000
BLAUW

0+
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MAGISCHE 
PROJECTIELAMP

Waaklampje en veelkleurige 
sterren-projectie.

Verwijderbaar knuffeltje.

MUZIKAAL WAAKLAMPJE 
MAAN 

Waaklampje kan eenvoudig aan het bed 
worden opgehangen.

2 variaties: lichtjes en melodieën of 
enkel lichtjes.

00 002427 100 000
ROOS

00 002426 100 000
ROOS

00 002427 200 000
BLAUW

00 002426 200 000
BLAUW

0+
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HET EVOLUTIEVE REISBED WAARIN JE KIND  
KAN SLAPEN TOT 2 JAAR
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Met een rits om makkelijk over 
te stappen van wiegje naar 

eerste kinderbed.

Ultracompact systeem dat in amper 
10 seconden kan worden opgeplooid, 

om het overal mee naartoe te 
nemen.

In modus "wiegje" (0-6 
maanden) kunnen julie kiezen 

tussen vaste of schommelstand.

CODE 079554
0+NIEUW

WIEGJE 0M+1 EERSTE BABYBEDJE 6M+2

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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VEILIGHEIDSGESP

RUBBEREN 
POOTJES

NETWEEFSEL

TRANSPORTTAS

0+

6+

Een extra vergrendelingssysteem 
om kantelen te vermijden, 

wanneer grotere kinderen op de 
structuur komen leunen.

Zo wordt de onderkant van het 
wiegje niet vuil.

Bekleding in rekbaar 
netweefsel.

Om het reisbed makkelijk 
overal mee te nemen.

Voor kinderen tot 2 jaar.

AFMETINGEN

LUCHTCIRCULATIE

WIEGJE
(0-6 MAANDEN)

EERSTE KINDERBEDJE
(6-24 MAANDEN)

Anti-transpiratie matras om de 
luchtcirculatie te optimaliseren.

7,3 kg

L x H xD:
96 x 67/73 x 67 cm
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CODE 05 079554 110 000
AQUARELLE

CODE 08 079554 210 000
GLACIAL

SET 2 HOESLAKENS
LIGHT GREY

CODE 09 010946 640 990
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REISBED GOODNIGHT

Zijwanden in fijn netweefsel voor 
een optimale luchtcirculatie.

Makkelijk op te plooien  
en zeer compact.
Met transporttas.

CODE 079073

9,6 kg

L x H x D:
122 x 75 x 70 cm

WAAR HIJ OOK IS, BABY HEEFT EEN RUSTIGE NACHT!

0+

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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CODE 07 079073 640 000
RED PASSION

CODE 06 079073 210 000
GRAPHITE

CODE 06 079073 800 000
BLUE
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SLAAPACCESSOIRES

BEDHEKJE

Handig zakje om de fopspeen 
en het knuffeltje steeds binnen 

handbereik te houden.

Kantelbaar om het bed makkelijk 
op te maken en je kind onder te 
stoppen zonder het hekje naar 

beneden te moeten doen.

De praktische oplossing om van een spijlenbedje over te schakelen naar een ‘groot’ bed. Makkelijk 
om onder de matras te bevestigen, dankzij de 3 bevestigingsriemen. Geschikt voor de meeste 

bedden. Zo kunnen mama en papa op beide oren slapen.

95 cm 
CODE 07 068193 390 000

NATURAL

135 cm 
CODE 07 066381 390 000

NATURAL

Metalen structuur 
overtrokken met stof.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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UNIVERSEEL MUGGENNET VOOR HET BED

Makkelijk te bevestigen op het kinderbed, dankzij de elastische boord.
CODE 00 079509 100 000

ACCESSOIRES BEDTIJD
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BADTIJD EN 
VERSCHONEN

Dompel je onder in een zee van zeepbellen!
Niets zo leuk als je kleine waterrat te zien 
schateren tussen de zeepbellen... Het is zo 
fijn om mama en papa te kunnen nat maken 
tijdens het spetteren in bad!

BADTIJD: KNUFFELS
EN ZEEPBELLEN!
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EEN PROPERE BABY DIE ZALIG RUIKT, 
HET COMFORT ERBOVENOP!
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Opplooibaar en compact: dankzij 
de 2 wielen makkelijk op te bergen 

wanneer het dichtgeplooid is.

Alles in één verzorgingstafel. 
Verzorgingstafel met opbergruimte, 

badje en verstelbare structuur.

Dankzij aanpasbare poten kan het 
meubel in 3 standen worden aangepast 

aan de lengte van de ouders.

VERZORGINGSTAFEL BAD

CODE 079348
0+

1 2

3

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Makkelijk en snel opplooibaar 
dankzij de grote knoppen.

Zelfstandig te gebruiken. 

Om alle badaccessoires 
van de baby op te bergen. 

Ligpositie van de geboorte tot zes 
maanden, daarna zitpositie.

Kannetje met handvat om 
baby te reinigen. 

Met veilige randen en eenvoudig 
af te wassen bekleding.

Uiterst zacht voor 
een optimaal comfort.

L x H x D:
83,5 x 108,5/113,5 x 39,8 cm

10 kg

PLOOISYSTEEM

OPBERGVAK 

ERGONOMISCH
BAD

ACCESSOIRES

AFNEEMBAAR 
VERZORGINGSKUSSEN

VERWIJDERBAAR 
VERKLEINKUSSEN

BABYBAD 
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CODE 04 079348 890 000
WILD

CODE 07 079348 330 000
EUCALYPTUS

CODE 06 079843 390 000
OUDERS EN BABY BADSCHORT  

Ideaal om baby uit bad te halen 
en tegen je aan te drukken. 

Volledige badschort bestaande 
uit een schort voor de ouders en 

een badcape voor baby.

CODE 07 079348 760 000
SAGE

BADTIJD ACCESSOIRES
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AAN TAFEL

Jullie eerste gastronomische momenten 
samen. Het ontbreekt baby niet aan 
eetslust of de wil om net zoals de groten 
mee aan tafel te zitten in zijn eigen 
comfortabele stoel.
De wereld zou een betere plaats zijn als 
het meeste van zijn maaltijd niet ergens 
anders dan in zijn mond zou eindigen! 
Opgelet, het vliegtuigje gaat opstijgen!

VOOR JULLIE EERSTE 
ROMANTISCHE 

DINERTJES... OF TOCH 
BIJNA...
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DE EETSTOEL DIE MET JE BABY MEEGROEIT  
TOT EEN STOELVERHOGER
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CODE 079335
0+

COMPACTE 
STOELVERHOGER 6M+

EETSTOEL BABY 
6M+

Relax vanaf 
de geboorte.

1 Comfortabele 
eetstoel.

2 Eerste
kinderstoel.

3 Comfortabele 
stoelverhoger.

4 Compacte 
stoelverhoger.

5

NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

4 WIELEN
makkelijk te verplaatsen
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Makkelijk te verplaatsen,
in alle veiligheid.

Het blad kan met één 
hand geplaatst worden op 
4 verschillende standen. 

Verwijderbaar bovenblad, 
makkelijk te reinigen en later 
bruikbaar als placemat aan de 

grote tafel.

De rugleuning kan in 4 standen 
worden gekanteld om voor elk 
moment van de dag de ideale 

positie te vinden.

CONFIGURATIE RELAX
0M+

COMFORTABELE EETSTOEL  
6M+

L x H:
54 x 89/108 cm

L x H:
81 x 89/108 cm

L x H x D:
54 x 85 x 29 cm

12,4 kg

VERSTELBARE RUGLEUNING

Zitting in de hoogte verstelbaar 
in 8 standen.

Regelbaar in 3 standen.

Ultracompacte opplooibare 
structuur, om makkelijk op te bergen. 

Het eetblad kan achter de poten 
worden bevestigd wanneer het niet 

wordt gebruikt.

IN DE HOOGTE  
VERSTELBAAR 

BEENSTEUN 
EN VOETSTEUN

COMPACT

4 WIELEN

AANPASBAAR  
EETBLAD
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KINDERSTOEL
12M+

Regelbaar in 3 standen.

Inklapbare armsteunen om 
perfect aan iedere tafel geplaatst 

te kunnen worden.

BEENSTEUN 
EN VOETSTEUN 

AANPASBAAR

In 2 posities in hoogte verstelbaar 
door de voetjes in te klappen.

RITS

IN HOOGTE VERSTELBAAR

Handige ritssluiting om in 
een handomdraai van de 

comfortabele verhoger een 
compacte verhoger te maken.

COMFORTABELE STOELVERHOGER  
6M+
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COMPACTE STOELVERHOGER  
6M+

CODE 06 079590 000 000
KIT 0M+

Riemen met 5-puntssluiting voor 
een maximale veiligheid.

VEILIGHEID

De verhoger kan compact 
worden opgeplooid om plaats te 
winnen en om hem makkelijk te 

kunnen meenemen.

OM MEE TE NEMEN

Kit samengesteld uit een zacht 
en comfortabel verkleinkussen 

en een speelboog. De baby 
kan zijn zintuigen ontwikkelen 

dankzij de vele activiteiten.

EXTRA ACCESSOIRE
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CODE 05 079336 740 000
CHERRY

CODE 07 079336 360 000
KIWI

CODE 07 079336 760 000
SAGE

CODE 06 079336 990 000
ANTHRACITE
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DE COMFORTABELE EETSTOEL VANAF DE GEBOORTE
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Leuke en stimulerende 
speelgoedboog.

Elegant textiel dat extra  
zacht aanvoelt.

Het dubbelzijdig miniverkleinkussen 
verzekert een optimaal comfort, 

zowel in de winter als in de zomer.

RELAX
0M+

EETSTOEL
6M+

CODE 079432
0+

NIEUW

KINDERSTOEL
6M+

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

4 WIELEN
makkelijk te verplaatsen
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Regelbaar op 4 standen.

Zitting in de hoogte verstelbaar 
(8  standen) en kantelbare 

rugleuning (3 standen).

Makkelijk op te plooien, het 
eetblad kan achteraan op het 

chassis worden bevestigd als het 
niet wordt gebruikt. Blijft vanzelf 

rechtop staan.

Achterwielen met rem, om 
makkelijk te verplaatsen in 

heel het huis.

EETBLAD

VEELZIJDIG

UITERST COMPACT WIELEN VOORAAN  
EN ACHTERAAN

L x H:
53 x 85/106 cm

L x H:
83,5 x 85/106 cm

L x H x D:
31 x 101 x 53 cm

10,5 kg

Regelbaar voor een maximaal 
comfort.

VOETEN- EN  
BEENSTEUN
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CODE 00 079432 140 000
BEIGE

CODE 06 079432 990 000
ANTHRACITE

CODE 04 079432 270 000
RED

CODE 07 079432 720 000
DOVE GREY
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HET MEEST COMFORTABELE ZITJE OOIT, NAAST MAMA’S SCHOOT
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In de breedte aanpasbare rugleuning 
om zich aan te passen aan de groei 

van het kind. 

4 wieltjes om hem overal 
makkelijk te verplaatsen. 

Super comfortabele, kantelbare 
rugleuning voor een gebruik vanaf de 

geboorte. 

CODE 079205
0+

+ 8 cm

NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

4 WIELEN
makkelijk te verplaatsen
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Rugleuning verstelbaar in 4 standen.

Handig en intuïtief 
dankzij het draaiwiel.

Gewatteerd verkleinkussen  
en speelboog

CODE 06 079590 000 000
KIT 0M+

L x H:
54,8 x 91/110 cm

L x H:
83,5 x 91/110 cm

L x H x D:
54,8 x 101 x 31 cm

10,5 kg

DRAAIWIEL OM 
RUGLEUNING AAN TE 

PASSEN

AANPASBAAR EETBLAD

AANPASBARE 
HOOGTE

Het blad kan op 4 standen 
worden geplaatst en heeft een 

transparant, verwijderbaar 
bovenblad.

Stoelhoogte verstelbaar 
in 8 standen.

Verstelbaar in 3 standen, 
de voetsteun kan worden 

verwijderd.

Makkelijk te verplaatsen  
dankzij zijn 4 wielen.

Assise rembourrée nettoyable.

Ultracompacte,  
opplooibare structuur.

BEENSTEUN 
EN VOETSTEUN

WIELEN VOORAAN  
EN ACHTERAAN

ASSISE CONFORTABLE

COMPACT

AANPASBARE RUGLEUNING

EXTRA 
ACCESSOIRE



157

CODE 00 079205 960 000 
FANCY CHICKEN 

CODE 04 079205 230 000 
SHARK 

CODE 04 079205 690 000 
BABY ELEPHANT 

CODE 06 079205 020 000 
HONEY BEAR 

CODE 05 079205 300 000 
DUNE 

CODE 08 079205 340 000 
HAPPY SILVER 
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ZO COMPACT DAT JE HEM OVERAL MEE WILT NEMEN, 
ZELFS OP REIS!
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CODE 079791
6+

Makkelijk, innovatief plooisysteem, zodat hij overal mee kan. Uiterst compact en eenvoudig 
op te bergen wanneer 

opgeplooid.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Handig handvat om de eetstoel 
overal mee naartoe te nemen. 

Blijft opgeplooid rechtop staan.

Ruim, comfortabel zitje dankzij 
de gewatteerde bekleding.

Ruim, aanpasbaar en 
verwijderbaar blad ideaal om op 

te eten of te spelen.

Op 3 posities voor een 
maximum aan comfort.

HANDVAT

BREED ZITJE

VERWIJDERBAAR 
BLAD

KANTELENDE 
RUGLEUNING

L x H:
57,5 x 95 cm

L x H:
85 x 95 cm

L x H x D:
57,5 x 75 x 28 cm

6,3 kg

2 posities om met de baby 
mee te groeien.

AANPASBARE 
VOETSTEUN
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CODE 04 079791 700 000
RED

CODE 06 079791 800 000
BLUE

CODE 07 079791 600 000
GREEN APPLE

CODE 05 079791 280 000
LIGHT GREY
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DE STOELVERHOGER DIE BABY VERGEZELT TOT 5 JAAR!
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CODE 079539
6+

Ideaal voor grotere kinderen,  
tot 5 jaar.

Een nog eenvoudiger gebruik: 
de bevestigingsriemen rollen 

vanzelf terug op.

Makkelijk om overal mee naartoe 
te nemen, dankzij de regelbare 

draagriem.

STOELVERHOGER 
6M+

1 ULTRACOMPACTE STOELVERHOGER
36M+

2

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Eenvoudige en veilige 
bevestigingslussen. Met de 

centrale knop kunnen de lussen 
worden vergrendeld voor een 

maximale veiligheid.

Verwijder de rugleuning om de 
stoelverhoger te gebruiken van 3 

tot 5 jaar.

Verwijderbare bekleding op 
de rugleuning en zitting om 
makkelijk schoon te maken. 

MAKKELIJK TE 
BEVESTIGEN

EVOLUTIEF

GEWATTEERDE 
STOF

Erg makkelijk in de hoogte te 
regelen zonder de verhoger van 
de stoel te moeten nemen. Het 
volstaat om op de 2 zijdelingse 

knoppen te drukken om één 
van de 3 mogelijke hoogtes te 

kiezen. Ideaal om aan te passen 
aan de grootte van het kind en 
aan verschillende tafelhoogtes.

IN DE HOOGTE 
VERSTELBAAR

COMPACT

L x H:
37 x 35 cm

L x H:
29,5 x 35 cm

L x H x D:
35 x 18,5 x 31 cm

2,9 kg

Zeer compact opplooibaar.
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CODE 04 079539 050 000
MOONSTONE

CODE 05 079539 740 000
CHERRY
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UITERST COMFORTABEL, ZOWEL THUIS ALS BUITENSHUIS
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CODE 079036

MoDeoDe

MoDeoMMMM Doo eDDD MoDeoMMMMM Dooo eDDD

3

6+

Verwijderbare bekleding op 
de rugleuning en zitting. 

Eenvoudig schoon te maken.

Regelbaar op 3 hoogtes om af te 
stemmen op de lengte van je kind 
en op verschillende tafelhoogtes.

Erg compact opplooibaar en 
makkelijk overal mee te nemen, 
dankzij de regelbare draagriem.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Zorgt ervoor dat je kind altijd  
op de juiste hoogte zit, om 

samen met het gezin van de 
maaltijd te kunnen genieten.

De bevestigingsriemen  
worden draagriemen, ideaal  

voor uitstapjes met baby.

Maximale veiligheid met 
de 3-puntsveiligheidsgordel.

Om makkelijk schoon te maken, 
aanpasbaar in 3 standen.

L x H:
35 x 35/40 cm

L x H:
30 x 35/40 cm

L x H x D:
35 x 16,5 x 30 cm

2,44 kg

IN DE HOOGTE 
VERSTELBAAR

BEVESTIGINGSRIEMEN

VERWIJDERBAAR 
EETBLAD

VEILIGHEID
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CODE 00 079036 960 000
FANCY CHICKEN

CODE 04 079036 690 000
BABY ELEPHANT

CODE 05 079036 300 000
DUNE

CODE 07 079036 790 000
MARS
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EEN ULTRACOMPACTE OPLOSSING
VOOR ZOWEL THUIS ALS BUITENSHUIS!



171

Makkelijk af te stellen op 
3 verschillende hoogtes.

Zeer licht en uiterst compact 
wanneer opgeplooid.

Afneembaar eetblad,
aanpasbaar in 3 standen.

CODE 079340

3

6+

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Dankzij de bevestigingslussen 
en de 3-puntsveiligheidsriemen.

Verwijderbaar en in 3 standen 
verstelbaar blad.

MAXIMALE VEILIGHEID

VERWIJDERBAAR 
BLAD

CODE 00 079340 550 000
LIME CODE 05 079340 400 000

DARK GREY

CODE 05 079340 760 000
MANDARINO

CODE 06 079340 090 000
DEEP BLUE

L X H:
32 X 35,5/49 cm

L x H:
36 x 35,5/49 cm

L x H x D:
32 x 36 x 7 cm

2 kg
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DE MEEST COMFORTABELE POSITIE VOOR IEDERE MAALTIJD



174

CODE 079496

Dankzij het exclusieve gepatenteerde systeem voor het draaien van de zitting kan je op elk 
moment de beste positie kiezen uit 6 verschillende standen.

6+

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Handige tas voor 
een makkelijk vervoer.

Makkelijk afwasbaar 
met een vochtige doek.

Bevestigingssysteem met dubbele 
aanpassing en antislippootjes, om 
aan elke tafel te worden bevestigd 

in alle veiligheid.

CODE 04 079496 700 000
RED

CODE 00 079496 850 000
STONE

EENVOUDIG 
MEE TE NEMEN

ULTRAZACHTE MATERIALEN

EEN VEILIGE BEVESTIGING

L x H:
36 x 21 cm

L x H:
74 x 21 cm

3,8 kg
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ACCESSOIRES AAN TAFEL
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BEKER TRAINING - VANAF 6 MAANDEN
Met tuit, om baby te helpen bij de overgang van zuigfles naar beker. 

Stevige tuit bedekt met 
soepele silicone.

200 ml, 0% BPA*

* Overeenkomstig met de geldende regelgeving.

200 ml, 0% BPA*

266 ml, 0% BPA*

360° membraan in 
transparante silicone.

Boord die de rand 
van een echt glas 

nabootst.

Rietje in silicone. 
Eenvoudig te sluitenin één 

gebaar om het rietje schoon 
te houden.

Dubbel gebruik:
Anti-lek met het ventiel.
Vrije toevoer zonder het 

ventiel.

Verwijder het membraan 
om van de beker een eerste 
glas voor je kind te maken.

Dubbel gebruik:
Anti-lek met het ventiel
Vrije toevoer zonder het 

ventiel.

Dubbele isolerende wand 
om de vloeistof langer op 
temperatuur te houden.

De tuit staat vooraan zodat 
je kind een goede houding 

van de nek aanneemt.

Er komt enkel vloeistof vrij 
als baby druk uitoefent met 

zijn lippen.

Dubbele isolerende wand 
om de vloeistof langer op 
temperatuur te houden.

Anti-lek.

BEKER PERFECT - VANAF 12 MAANDEN
De eerste drinkbeker anti-lek 360°.

BEKER ACTIEF - VANAF 14 MAANDEN
Baby's eerste beker voor op stap, met isolerende wand.

BEKER SPORT - VANAF 14 MAANDEN
De eerste drinkbeter met rietje van je kind, isolerend.

OEFENBEKERS
BABY LEERT BEETJE BIJ BEETJE UIT EEN GLAS TE DRINKEN, NET ZOALS DE GROTEN

200 ml, 0% BPA*

in

in
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Set platte en diepe borden
ROOS/GROEN: 00016002100000

BLAUW/GROEN : 00016002200000

Versierde diepe borden met boord 
ROOS: 00016001100000 

BLAUW: 00016001200000 
ROOS/BLAUW/GROEN: 00016001400000

Maaltijdkoffer 6 maanden
Een eerste stap naar afwisselende voeding

ROOS: 00016200100000 
BLAUW: 00016200200000 

Anti-slip basis

Ergonomische greep

Vaatwasbestendig

Vaatwasbestendig

Microgolfovenbestendig

Microgolfovenbestendig

Maaltijdkoffer 12 maanden
Het kind leert alleen te eten zoals de groten

ROOS: 00016201100000
BLAUW: 00016201200000 

Eet- en kalmeer slabbetjes - 0m+
ROOS/GEEL: 00016300100000

BLAUW/GEEL: 00016300200000

Slabbetje in versierde katoen,  
met waterdichte achterzijde - 6m+

00016301100000

Soepel slabbetje met opvangbakje - 6m+
00016302300000

BABY'S EERSTE BORDEN
ALLES WAT JE NODIG HEBT VOOR BABY'S EERSTE MAALTIJDEN

DE SLABBETJES
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Mijn eerste soepele silicone lepel - 6m+
BLAUW: 00006828210000
ROOS: 00006828110000

Mijn eerste gebogen lepel - 8m+
0001610030000

Mijn eerste bestek - 12m+
00016101300000

Mijn eerste inox bestek - 18m+
00016102300000 

Easy Meal steam cooker - 6m+
00007656000000

HET BESTEK

KEUKENROBOT EASY MEAL STEAM COOKER

Stomen, opwarmen en ontdooien.

~ 13’

0 BPA*%
* Overeenkomstig met de geldende regelgeving.

Mixen, mengen en 
homogeniseren. 

Uniek en innovatief wissel-systeem.

SYSTÈME D
E 

BA
SC

U
LE

 U
NIQ

UE ET INNOVANT

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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ONTSPANNING EN 
SPELEN

Maak jullie klaar om elke dag opnieuw een 
feest te beleven! 
Met de komst van baby is jullie huis 
veranderd in een speelplek boordevol 
ideeën om jullie kind te vermaken en af te 
leiden. Niemand kan er aan weerstaan om 
zijn gekwebbel te imiteren en alle mogelijke 
splletjes uit te vinden om hem aan het 
lachten te brengen. Met zo veel vermaak 
zullen jullie zich alvast niet vervelen!

AL SPELEND OP 
ONTDEKKING
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DE 4-IN-1 OPLOSSING VOOR THUIS 
MAKKELIJK OM TE VORMEN OM OUDERS EN BABY TE VERGEZELLEN VANAF DE GEBOORTE
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Comfortabel wiegje. Relax vanaf de geboorte. Handige hoge stoel. Eerste zetel vanaf  
6 maanden.

CODE 079173
0+

NIEUW

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Hoogte regelbaar met een
comfortabele pedaal, zodat

je kind altijd op de
juiste hoogte zit.

WIEG
0M+

RELAX
0M+

L x H:
60 x 88/122 cm

L x H:
85 x 88/122 cm

L x H x D:
85 x 88 x 60 cm

10,22 kg

VERSTELBAAR

4 handige wielen uitgerust met 
remmen om hem makkelijk 
doorheen het hele huis te 

verplaatsen. Zo volgt je kind je 
overal!

Elektronische speelgoedboog 
met licht-en geluidseffecten, 
stoffen speeltjes en tal van 
activiteiten om je baby te 

vermaken.

Zacht, wasbaar en verwijderbaar 
verkleinkussen. 

EENVOUDIG TE  
VERPLAATSEN

LEUK

COMFORTABEL
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De stoel is zowel comfortabel 
als veilig, zodat je kind in alle 

rust kan genieten van zijn eerste 
maaltijden.

Met de 4 wielen zet je de eetstoel 
makkelijk dichter bij de tafel.

EETSTOEL
6M+

EERSTE ZETEL
6M+

VEILIG

PRAKTISCH

Makkelijk te kantelen  
in één gebaar.

Verwijderbare en wasbare 
bekleding.

KANTELBARE 
RUGLEUNING

MACHINEWASBAAR
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CODE 08 079173 210 000
GLACIAL

CODE 05 079173 110 000
AQUARELLE
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BABY VERMAKEN WORDT KINDERSPEL!
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CODE 079282
0+

Wordt later een knus zeteltje 
waar je kind zelfstandig in kan 

zitten.

Elektronische speelboog met 
gekleurde lichten, 6 natuurgeluiden 
en 6 melodietjes om je kleintje in 

slaap te wiegen

Het elektronisch paneel kan 
worden verwijderd en worden 

bevestigd aan het wiegje 
als waaklampje. Spreek een 

boodschap voor je kind in van 30 
seconden.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Om overal mee te nemen. Rugleuning gemakkelijk 
verstelbaar in 4 posities.

Vaste of schommelstand.

Makkelijk opplooibaar 
en uiterst compact.

Verwijderbare en 
wasbare bekleding.

Verwijderbare hoofdsteun en 
steun voor verkleinkussen.

L x H:
47 x 46/62 cm

L x H: 
78 x 46/62 cm

L x H x D:
47 x 11 x 78 cm

4,12 kg

TRANSPORTRIEMEN

VERSTELBARE STAND
UITERST COMPACT

WASBAAR

REGELBARE 
RUGLEUNING

Pour détendre bébé  
tout en douceur.

ONTSPANNENDE 
TRILLINGEN

MAXIMAAL COMFORT

0+

12+

RELAX
(0-6 MAANDEN)

LIGSTOEL
(12 MAANDEN < 18 KG)
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CODE 08 079282 130 000
ASTER

CODE 04 079282 410 000 
TURQUOISE

CODE 04 079282 610 000
SUMMER GREEN

CODE 05 079282 400 000
DARK GREY
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DE EERSTE ONTDEKKINGEN IN RELAXMODUS
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CODE 079840
0+

Wordt later een knus zeteltje 
waar je kind zelfstandig in kan 

zitten.

Speelboog met een innovatief 
schuifsysteem. Getest door psychologen 
om de cognitieve en psychomotorische 
ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Aanpasbaar zacht 
verkleinkussen.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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L x H:

47 x 46/62cm
L x H:

78 x 46/62 cm
L x H x D:

47 x 11 x 78 cm

3,36 kg

Om overal mee te nemen.

In 4-standen 
verstelbaar.

Vaste of schommelstand.

Makkelijk opplooibaar.

Afneembare en wasbare hoes.

Verwijderbaar verkleinkussen en 
gewatteerd tussenbeenstuk.

TRANSPORTRIEMEN

WASBAAR

VERSTELBARE 
STAND

UITERST COMPACT

VERSTELBARE 
RUGLEUNING

MAXIMAAL COMFORT

0+

12+

RELAX
(0-6 MAANDEN)

LIGSTOEL
(12 MAANDEN - 18 KG)
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CODE 05 079840 400 000
DARK GREY

CODE 08 079840 180 000
LEGEND

CODE 04 079840 670 000
LILLA

CODE 05 079840 320 000
AVIO

CODE 04 079840 190 000
DUSTY GREEN
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DE UITERST OPPLOOIBARE EN COMFORTABELE RELAX,  
THUIS OF OP REIS
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CODE 079825
0+

Een brede en comfortabele 
zitting.

Neem hem overal met je mee 
dankzij de handige transporttas!

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Vaste of schommelstand.

Om overal mee naartoe te 
nemen!

Comfortabel voor je kleine uk, 
handig voor mama.

De bekleding is verwijderbaar 
en wasbaar.

Zeer intuitieve 
3D-plooimethode.

In 3 standen  
kantelbare rugleuning.

2 STANDEN

TRANSPORTTAS

PRAKTISCH

WASBAAR

UITERST COMPACT

REGELBARE 
RUGLEUNING

L x H:
45 x 35/53 cm

L x H:
75 x 35/53 cm

L x H x D:
23 x 73 x 10 cm

2,92 kg

LIGSTOEL
(12 MAANDEN < 18 KG)

0+

12+

RELAX
(0-6 MAANDEN)
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CODE 06 079825 510 000
GREEN

CODE 07 079825 470 000
GREY

CODE 08 079825 370 000
LADYBUG

CODE 04 079825 440 000
SWEET DOG
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WIEG JE KINDJE, ZELFS VANOP AFSTAND

CODE 079110
0+

Zachte trilliingen om het kind 
te wiegen.

Afstandsbediening voor het op 
afstand activeren van het schomelen, 

de geluiden, de melodieën en 
geluidssferen.

Compacte en makkelijk te 
vervoeren structuur wanneer 

opgeplooid.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Speelpaneel met 3 rammelaars om 
het muziekgevoel en de manuele 
coördinatie van het kind aan te 

moedigen.

Aanpasbaar verkleinkussen  
in 2 delen om de groei van het 

kind te volgen.

In 2 standen kantelbare rugleuning 
en gemotoriseerde wiegbeweging 

met 4 snelheden.

Ideaal in huis, maar ook buiten dankzij het 
in de hoogte regelbare zonnedak.

CODE 07 079110 710 000
PAPRIKA

CODE 07 079110 490 000
SILVER

L x H:
 73 x 108 cm

L x H:
90 x 108 cm

L x H x D:
73 x 108 x 18,5 cm

8 kg

VERKLEINKUSSEN

KANTELBARE 
RUGLEUNING

3 SPEELTJES

ZONNEDAK
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EEN ZACHT NESTJE ZOALS EEN COCON
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CODE 079844
0+

CODE 00 079844 140 000
BEIGE

Past zich aan de ergonomie van je 
baby aan.

Wordt het eeste zeteltje wanneer 
je kind zelfstandig kan zitten.

De ideale houding voor  
baby's nek.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Voor een betere luchtcirculatie.

Als een omhelzing voor je baby.

Praktisch om overal  
mee te nemen.

Verwijderbare en  
wasbare bekleding.

Voor extra veiligheid tijdens de 
eerste maanden.

Verwijderbaar kussen voor extra 
sten aan het hoofd.

1,65 kg

L x H:
45,5 x 35 cm

L x H:
64,5 x 35 cm

ADEMENDE STOF

WASBAAR

TRANSPORTTAS

ZIJKANTEN

VEILIGHEIDSRIEM

KUSSEN

0+

12+

RELAX
(0-6 MAANDEN)

LIGSTOEL
(12 MAANDEN < 18 KG)
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ZIJN ZACHT HOEKJE VOOR IEDER MOMENT VAN DE DAG
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ZETEL

SLAAPZETEL

LIGSTOEL

12+ CODE 079098

L x H x D:
50 x 38,5 x 44/88 cm

1,4 kg

Een zetel die kan worden 
omgebouwd in 3 standen en 
die geschikt is voor kinderen 

van 1 tot 5 jaar.

Volledig verwijderbare en wasbare 
bekleding voor een zetel die altijd 

proper blijft.

Gevulde armsteunen voor een optimale 
veiligheid, zelfs voor de allerkleinsten.

1

2

3

WAAROM DIT MODEL KIEZEN



207

CODE 04 079098 700 000 
RED

CODE 05 079098 280 000 
LIGHT GREY

CODE 06 079098 300 000 
WHITE SNOW

MET SUPER 

ZACHTE 

BEKLEDING
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Dankzij het gewatteerde 
middengedeelte zelfs geschikt 

vanaf de geboorte.

Dankzij de exclusieve Boppy® 
vezelvulling garanderen de 

afgeronde boorden zachtheid en 
lichtheid.

CODE 079939
0+

DE PERFECTE PLAATS OM DE WERELD TE ONTDEKKEN  
NAAST MAMA & PAPA.

BOPPY® HUG & NESTTM

ONTSPANNING 0M+1 LEREN ZITTEN  5M+2 EERSTE LIGSTOEL 12M+3

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Dankzij de handige 
draaglus.

Voor momenten vol knuffels  
of ontspanning.

Ontwikkeld voor een 
comfortabele houding vanaf de 

gebeoorte.

CODE 07 079939 470 000

Machinewasbaar op 30 °C.

OM MEE TE NEMENLAVABLE

DESIGN EENVOUDIG  
EN VEELZIJDIG
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PARC OPEN
CODE 079841

0+

8 kg

L x H x D:
89 x 102 x 89 cm

Eén zijkant kan worden geopend, 
zodat het kind er zelf in en uit kan.

4 handvaten om de 
zelfstandigheid aan te moedigen 
en bevestigingen om de favoriete 

speeltjes aan te hangen.

Een zacht, kleurrijk speeltapijt 
om het zicht en de tastzin van je 

kind te stimuleren.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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CODE 00 079841 800 000
SEA DREAMS

CODE 07 079841 030 000
FRUIT SALAD
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1, 2, 3 REDENEN OM GROOT TE WORDEN
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CODE 079415

BABYWALKER
9M+

EERSTE LOOPAUTO
18M+

LOOPSTOEL
6M+

2

6+

De loopstoel kan worden gepersonaliseerd 
met de voornaam van je kind via onze 

website www.chicco.be.

Elektronisch speelpaneel met 
geluid, licht en tal van activiteiten 
voor de ontwikkeling van je kind. 
Bruikbaar in alle confi guraties.

Meegroeiloopstoel met een in de 
hoogte regelbare zitting met 2 standen.

1 2 3

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Om de eerste stapjes van je kind 
te ondersteunen.

Om hem te helpen rechtstaan, 
zijn evenwicht te bewaren en zijn 

bewegingen te coördineren.

Zacht en gewatteerd zitje, 
voor een maximaal comfort 

voor je kind.

7 remmen die de loopstoel 
blokkeren bij het naderen 

van een trede. 2 zwenkwielen 
vooraan om de loopstoel 

makkelijk te sturen.

In hoogte regelbaar 
in 2 standen.

Gaat achteraan open zodat  
het kind het stuur makkelijk  

kan bereiken.

9,8kg

L x H x D:
 68 x 50 x 75 cm

ERGONOMISCH 
ZITJE

VEILIGHEID

GAAT ACHTERAAN OPEN

AANPASBARE 
HANDVATEN

6+

9+

LOOPSTOEL
6M+

BABYBWALKER
9M+



215

Inclusief ruimte om het zitje 
op te bergen wanneer het niet 

gebruikt wordt.
Ideaal om de wereld te 

ontdekken.

Uitgerust met 
veiligheidsremmen.

ERGONOMISCH 
ZITJE

VEILIG

CODE 04 079415 420 000
ORANGE

CODE 06 079415 510 000
GREEN

CODE 07 079415 490 000
SILVER

18+

LOOPAUTO
18M+
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CODE 079540

Nog leuker met het elektronisch speelpaneel in 3D met tal van 
activiteiten met licht en geluid.

6+

De loopauto kan worden 
gepersonaliseerd met de voornaam 

van je kind via onze website  
www.chicco.be.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Hoogte regelbaar in 3 standen.

Houder voor zuigfles of  
beker van het kind.

Ultracompact opplooibaar.

Jungledieren om je kind te 
vermaken.

5,7 kg

L x H x D:
47 x 45 x 81 cm

L x H x D:
47 x 22 x 81 cm

HOOGTE REGELBAAR

BEKERHOUDER

COMPACT

LEUKE SPELLETJES

7 remmen die de loopstoel 
blokkeren bij het naderen 

van een trede. 2 zwenkwielen 
vooraan om de loopstoel 

makkelijk te besturen.

VEILIGHEID
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CODE 05 079540 780 000
SUNNY

CODE 07 079540 980 000
ORANGE WAVE

CODE 07 079540 470 000
GREY

CODE 07 079540 320 000
GREEN WAVE
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Nadat je de bestemming hebt gekozen, het traject 
hebt ingegeven in je GPS en alles zo goed mogelijk 
hebt georganiseerd, is je baby klaar voor zijn eerste 
autoreis met mama en papa. Maar opgelet: je zult 
met meer dan drie zijn! Overal waar baby naartoe 
gaat, gaat ook heel zijn ‘wereldje’ mee!

JULLIE EERSTE 
REIZEN SAMEN

I-SIZE AUTOSTOELEN
VEELZIJDIGE AUTOSTOELEN ISOFIX  

OF MET VEILIGHEIDSGORDEL
AUTOSTOELEN MET VEILIGHEIDSGORDEL
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GEBRUIKSTABEL CHICCO AUTOSTOELEN

Gewicht van het kind /
massagroep 0-10 kg

Groep 0
0-13 kg

Groep 0+
9-18 kg
Groep 1

15-25 kg
Groep 2

22-36 kg
Groep 3

Toegelaten positie  
in de auto

Pagina

MODEL

Car Kit Trio 2013

 

263

Oasys 0+ Up 

Auto-Fix Fast

Synthesis XT- Plus 

KeyFit

(geen airbag)
28, 41

47
59

53, 250

Cosmos

(geen airbag)

253

Seat Up 012
(Installatie met de  
autogordels)

(geen airbag)

235

Seat Up 012*
(Installatie met Universeel 
Isofix Systeem)

YOUniverse Fix
(Installatie met Universeel 
Isofix Systeem)

239

YOUniverse Fix
(Installatie met de  
autogordels)

Gro-up 123 257

Oasys 2-3 Evo 
FixPlus** 245

ISOFIX

TOP TETHER

ISOFIX

TOP TETHER
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GEBRUIKSTABEL CHICCO AUTOSTOELEN I-SIZE (ECE R129)

YOUniverse Fix in Groep 2/3 kan simultaan worden geïnstalleerd met behulp van de veiligheidsgordels met 
3-puntsbevestiging en met de Top Tetherriem. Het kind is bevestigd met de 3-puntsveiligheidsgordel van de auto.*

** De autostoel Oasys Evo 2-3 FixPlus, bevestigd met de FixPlus-haken, wordt beschouwd als SEMI-UNIVERSEEL. 
Gelieve na te gaan of de auto compatibel is met het product door de lijst met compatibele voertuigen te 
raadplegen die bij het product wordt geleverd.

Voor je investeert in een autostoel, controleer je best eerst de handleiding van je auto om na te gaan of het 
mogelijk is om een autostoel te bevestigen voor de gewenste leeftijdscategorie.

De installatie is enkel toegestaan op zetels uitgerust met een veiligheidsriem met 3-puntsbevestiging.

MODEL TEGEN DE 
RIJRICHTING IN IN DE RIJRICHTING TOEGELATEN POSITIE 

IN DE AUTO PAGINA

Oasys i-Size
40-78 cm

(geen airbag)
22, 35, 230

Oasys i-Size is compatibel met i-Size gehomologeerde auto’s en met de meeste auto’s die zijn uitgerust met het ISOFIX-systeem. Gelieve na 
te gaan of je auto compatibel is met het product door de lijst met compatibele voertuigen te raadplegen die bij het product wordt geleverd.
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DE TIEN GOUDEN REGELS OM DE JUISTE AUTOSTOEL TE KIEZEN

TIPS VOOR EEN 
AANGENAME REIS

HOE KIES JE DE GESCHIKTE AUTOSTOEL?

Pasgeborenen 
Vanaf de geboorte tot  

ongeveer 1 jaar
0-13 kg

40-75 cm

De autostoel is het enige middel om baby tijdens autoritten te beschermen. Chicco bedenkt, produceert en ontwikkelt 
een volledig productassortiment dat aan de specifi eke behoeften van kinderen van alle leeftijden voldoet. Om de 
meest geschikte autostoel voor baby te kiezen, moet worden rekening gehouden met de volgende elementen.

Hier volgen tien eenvoudige maar essentiële vragen die je je moet stellen bij het testen en kiezen van de juiste 
autostoel voor je kind:

• Is de autostoel aangepast aan het gewicht, de lengte en de leeftijd van het kind?
• Is de autostoel comfortabel en geeft hij zin om erin te gaan zitten?
• Zijn de riemen makkelijk af te stellen of is de veiligheidsgordel makkelijk te bevestigen?
• Kan de autostoel worden gekanteld?
• Is de autostoel wanneer hij geïnstalleerd is in de auto handig voor dagelijks gebruik?
• Ondervinden oudere kinderen moeilijkheden om erin of eruit te klimmen?
• Is de autostoel geschikt voor het voertuig? Indien mogelijk, probeer de autostoel dan eens zelf te installeren.
• Kan je de autostoel makkelijk installeren?
• Is hij uitgerust met een ISOFIX-systeem, dat een veiligere, snellere en vlottere installatie toelaat?
• Is de autostoel vvorzien van een homologatie-eticket?

Peuter 
Van 9 maanden tot  

ongeveer 4 jaar
9-18 kg

70-105 cm

Kind
Van 3 tot ongeveer 10 jaar

15-36 kg
100-150 cm

BELANGRIJKE WAARSCHUWING
Gebruik geen tweedehands autostoel, deze kan structurele schade hebben 

opgelopen die weliswaar niet te zien is met het blote oog, maar die de veiligheid 
van het product in het gedrang brengt.



225

WAAROM WORDT DE PLAATSING  
TEGEN DE RIJRICHTING AANBEVOLEN?

WANNEER VERANDEREN VAN AUTOSTOEL?

Het hoofdje van een baby is groter dan de rest van zijn lichaam en vertegenwoordigt 25% van zijn totale 
lichaamsgewicht, tegenover slechts 6% bij een volwassene. Als gevolg hiervan zijn kinderen beter beschermd 
wanneer ze tegen de rijrichting in worden vervoerd tot ten minste 15 maanden oud, de leeftijd waarop het hoofd 
en de nek beter bestand zijn tegen de kracht die ontstaat bij een fronatale botsing. Vergeet niet dat een kind geen 
jonge volwassene is!

Ouders veranderen vaak te snel van autostoel. Elke stoel is ontworpen om kinderen naargelang hun gewicht, 
grootte en leeftijd een optimale veiligheid en comfort te bieden. Er moet van autostoel worden veranderd wanneer:

De bovenkant van het 
hoofdje boven de bovenrand 
van de rugleuning van de 
autostoel uitkomt.

HET IS VEILIGER OM HET KIND TEGEN 
DE RIJRICHTING IN TE VERVOEREN
TOT HET WAT OUDER IS.

De schouders meer dan 2 cm boven 
de bevestigingsriem uitkomen met de 
hoofdsteun in de hoogste stand.

VERHOUDING HOOFD/TOTAAL GEWICHT

pasgeborenen

25%
6%

2 jaar 5 jaar 15 jaar 25 jaar
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VERSCHILLENDE INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN

ISOFIX: HOE WERKT HET?

Autostoelen kunnen op twee verschillende manieren worden geïnstalleerd. Beide manieren zijn veilig.

Het ISOFIX-systeem is een internationale norm die toelaat een autostoel correct te installeren zonder de 
veiligheidsgordels van de auto te gebruiken.

ISOFIX
De veiligheidsgordels van de auto 
zijn niet nodig om de autostoel 
te bevestigen. Dit is het 
eenvoudigste, snelste en veiligste 
systeem om een autostoel te 
installeren.

VEILIGHEIDSGORDELS 
VAN DE AUTO
Hiervoor dienen de 
veiligheidsgordels van de 
auto gebruikt te worden.

VEILIGER
Eens geïnstalleerd, maakt het 
integraal deel uit van het chassis van 
de auto. Daardoor vermindert de 
voorwaartse rotatie bij een frontale 
impact. 

EENVOUDIGER 
Het risico op een verkeerde 
installatie is minimaal, omdat de 
speciale indicatoren bevestigen dat 
de stoel correct is geplaatst. 

OF

TOP TETHER
Bestaat uit twee ISOFIXverbindingsstukken tussen 
de rugleuning en de zetel van de auto, en het derde 
verankeringspunt - TOP TETHER (bevestigingsriem).

STEUNVOET
Bestaat uit twee ISOFIXverbindingsstukken, te 
bevestigen aan de haken tussen de rugleuning en de 
zetel van de auto, en het derde verankeringspunt - de 
STEUNVOET.

SNELLER
De plaatsing van de autostoel 
verloopt in 3 eenvoudige stappen. 
Vaak voorkomende fouten met de 
traditionele bevestigingssystemen 
worden hierdoor beperkt.

ISOFIX

ISOFIX

click
click
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WAT IS DE I-SIZE-REGELGEVING?

De eerste van drie fasen van de Europese veiligheidsnorm i-Size (ECE R129) werd in juli 2013 van kracht. Hij is van 
toepassing op de nieuwe autostoelen voor baby’s en peuters vanaf de geboorte tot 105 cm. Samengevat heeft de 
i-Size norm 5 grondbeginselen:

De tweede fase van de i-Size-regelgeving (R129-02), die specifiek gericht is op kinderen van 100 cm en groter, 
treedt in werking vanaf de zomer van 2017.

Meer bepaald:

•  Het Isofix-systeem zal niet verplicht worden. De autostoelen voor grotere kinderen mogen al dan niet met dit 
soort plaatsing zijn uitgerust;

•  Autostoelen zonder rugleuning zullen niet meer gehomologeerd zijn. Dat betekent dat alle autostoelen die 
gehomologeerd zijn volgens de norm R129-02 een rugleuning moeten hebben.

•  De grootte van het kind wordt in rekening genomen, in plaats van het gewicht 
zoals bij de norm ECE R44/04;

•  Systematisering van het ISOFIX-systeem, dat tot doel heeft het risico op verkeerde 
installatie te verminderen;

•  De verplichting de stoelen te testen bij zijdelingse impact en het gebruik van 
nieuwe ‘Q dummies’ (testpoppen) met meer sensoren;

•  De verplichting baby’s tot 15 maanden tegen de rijrichting in te vervoeren;

•  Compabiliteit met alle nieuwe, voor i-Size gehomologeerde auto’s en, in het 
algemeen zijn alle i-Sizeautostoelen compatibel met de meeste auto’s uitgerust 
met ISOFIX-verbindingsstukken.
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I-SIZE AUTOSTOELEN

Veiligheid blijft een absolute prioriteit. 
De installatie van de autostoel in de 
wagen met behulp van het i-Size systeem 
is veiliger, makkelijker en sneller. Kiezen 
voor een i-Size autostoel is kiezen voor 
de meest veeleisende norm in termen van 
veiligheid voor je kind. 
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De installatie in de auto is 
makkelijker, veiliger en sneller, 
dankzij het Isofix-systeem met 

steunvoet.

Het mini-verkleinkussen werd 
ontworpen om de allerkleinsten te 
omhullen en te beschermen, meer 

bepaald bij zijdelingse impact.

Scan de QR-code om de video 
weer te geven en de installatie-

instructies te raadplegen.

0+

Gehomologeerd conform  
de i-Size norm (ECE R129).

TOEGESTANE POSITIE

(geen airbag)

40-78 cm

LENGTE VAN DE BABY

NIEUW

BESCHIKBAAR BIJ TRIO STYLEGO UP I-SIZE  
EN TRIO LOVE UP I-SIZE

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Het mini-verkleinkussen  
(0-6 kg) werd speciaal 
ontworpen om je kind 
een juiste houding te 

garanderen, en dat vanaf 
de eerste rit.

Aanpasbare hoofdsteun om baby 
te beschermen tijdens elke fase 

van zijn groei.

AUTOSTOEL:  
L x H x D: 44 x 65 x 64 cm

AUTOSTOEL + I-SIZE-BASIS  
L x H x D: 44 x 71,4 x 71,4 cm

5,7 kg met basis
7,7 kg zonder basis

EXTRA
ACCESSOIRES

Ademende inleg Travel Breeze 
voor Groep 0+

CODE 00 079296 100 000

BETERE HOUDING  
VOOR HET KIND

BESCHERMING

i-Size-homologatie (40-78 cm) 
voor een optimale veiligheid en 

een ongekend comfort.

De autostoel Oasys i-Size is inbegrepen bij in de Trio StyleGo Up i-Size en de Trio Love Up i-Size.



232



233

VEELZIJDIGE 
AUTOSTOELEN

ISOFIX OF 
VEILIGHEIDSRIEM

Deze autostoelen zijn de meest veelzijdige 
omdat ze zowel met als zonder het Isofix-
systeem kunnen worden gebruikt, indien het 
voertuig hiermee niet is uitgerust. Handig 
als het stoeltje vaak van auto verandert of als 
jullie de autostoel uitlenen aan de grootouders 
tijdens de vakantie! Optimale veiligheid, of hij 
nu gebruikt wordt met of zonder het Isofix-
systeem.
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GROEIT MET JE KIND MEE OM VEILIG TE REIZEN TOT 7 JAAR
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Gehomologeerd conform de normen voor 
Groepen 0+/1/2 (ECE R44/04) voor het vervoer 

van kinderen van de geboorte tot 25 kg.

CODE 079828

MASSA TOEGESTANE POSITIE 
IN DE AUTO 

(geen airbag)  

Groep 0+

Positie enkel toegestaan met veiligheidsgordels met 3-puntsbevestiging.

GEWICHT VAN 
DE BABY

0-13 kg

Groep 1
Groep 2 

Groep 1

9-18 kg
15-25 kg

9-18 kg

Installatie met de 
veiligheidsgordels 
van de auto.

Installatie met  
het universele 
Isofix-systeem.

ISOFIX TOP TETHER

0+

Een fantastische reisgenoot 
ontworpen voor je kind van  

0 tot 7 jaar.

Scan de QR-code met je 
smartphone om te ontdekken hoe 

je deze autostoel in je voertuig 
installeert.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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GROEP 0+
0-13 KG

GROEP  1
9-18 KG

0 1
jaar

1 4
jaar

Een omhullend verkleinkussen
om te gebruiken vanaf de geboorte 

tot 9 kg voor baby’s comfort 
en bescherming.

In Groep 0+ bevestig 
je de autostoel met de 

veiligheidsgordels tegen de 
rijrichting in. Schakel altijd 

de airbag uit.

Je kunt de autostoel installeren 
met de veiligheidsgordels als de 
auto niet is uitgerust met een 

Isofix-systeem.

Wanneer je in Groep 0+ 
de autostoel tegen de 

rijrichting in installeert, 
trek hem dan zo ver 

mogelijk uit.

VERKLEINKUSSEN 
VOOR 0+

ISOFIX INSTALLATIE  
EN TOP TETHER

BEVESTIGING TEGEN 
DE RIJRICHTING IN

INSTALLATIE MET DE 
DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDEL

GROEP  0+

GROEP 1 EN 2

Eenvoudig en snel te installeren! 
De Isofix connectoren en de Top 
Tether-riem kan je met 3 klikken 
bevestigen voor een maximale 

beveiliging.  

Voor Groep 1 en 2 kan de 
autostoel in 3 standen worden 
geplaatst om comfortabel te 
reizen en heerlijk te dromen.
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CODE 08 079828 510 000
JET BLACK

CODE 00 079834 310 000
POLAR SILVER

CODE 00 079828 850 000
STONE

CODE 04 079828 700 000
RED

SPECIALE EDITIE

GROUPE 2
15-25 KG

4 7
jaar

De hoofdsteun en de riemen 
kunnen simultaan worden 

afgesteld op de lengte van je kind.

Is je wagen niet uitgerust met een 
Isofix-systeem, dan kan je de autostoel 
installeren en je kind vastmaken met de 
driepuntsveiligheidsgordel van de auto.

GELIJKTIJDIGE 
AANPASSING

INSTALLATIE 
TOP TETHER

INSTALLATIE MET DE 
DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDEL 

L x H x D:
44 x 63,5 x 53 cm

12,8 kg

Je kunt de autostoel bevestigen 
met de Top Tether-riem en de 

autogordel en je kind vastmaken 
met de riemen van de autostoel.

EXTRA
ACCESSOIRE

Ademende inleg Travel Breeze voor Gr. 1
CODE 00 079297 100 000
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DE VEILIGSTE BONDGENOOT OP REIS, 
VOOR DE KOMENDE 10 JAAR 
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CODE 079207

Dankzij de Isofix connectoren en de Top Tether-riem 
wordt de autostoel een integraal deel van de auto.

Ideaal want hij past zich aan alle 
voertuigen aan (Isofix of geen 
Isofix) en hij volgt de groei van 

het kind van 1 tot 10 jaar.  
Gehomologeerd volgens de normen van Groep 1/2/3 ECE 
R44/04, voor Isofix connectoren en Top Tether voor het 

vervoer van kinderen van 9 tot 36 kg met het Isofix systeem.

12+

Groep 1  

Toegestane positie met 3-puntsveiligheidsriemen 

9-18 kg

Groep 2/3

Groep 1
Groep 2/3

15-36 kg

9-18 kg

Plaatsing met het 
Isofix systeem. 
Het kind is 
bevestigd met 
de 3-punts-
veiligheidsgordels 
van de auto. 

Plaatsing met  
het universeel  
Isofix systeem.

Plaatsing met de 
veiligheidsgordels 
van de auto.

ISOFIX TOP TETHER

ISOFIX TOP TETHER

Semi-universeel

MASSA  TOEGESTANE POSITIE 
IN DE AUTO 

GEWICHT VAN 
DE BABY

Scan de QR-code met je 
smartphone om te ontdekken 

hoe je deze autostoel
in je auto bevestigt.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Groep 1:
 Isofix connectoren en Top Tether, 

voor een optimale veiligheid. 
Het kind is bevestigd met de  

5-puntsveiligheidsriemen.

De Isofix connectoren 
kunnen gemakkelijk worden 

weggenomen met behulp van de 
bediening onder 

de zitting. 

PLAATSING MET  ISOFIX 
CONNECTOREN EN TOP 
TETHER : VEILIG, SNEL EN 

GEMAKKELIJK

 ISOFIX 
CONNECTOREN

Groep 2-3:
 Isofix connectoren en Top 

Tether. Het kind is bevestigd met 
de  3-puntsveiligheidsgordel van 

de auto.

PLAATSING MET 
BEHULP VAN DE 

3-PUNTSVEILIGHEIDSGORDEL 
VAN DE AUTO:

VOLLEDIG FLEXIBEL

Groep 1:
Het kind is bevestigd met de  

5-puntsveiligheidsriemen.

Groep 2-3:
Het kind is bevestigd 

met de veiligheidsgordel 
met 3-puntsbevestiging 

van de wagen.

Side Safety System Technologie 
voor een optimale bescherming 

in geval van een zijdelingse 
botsing.

MAXIMALE 
BESCHERMING

Als je auto niet met het Isofix 
systeem is uitgerust, dan kun je 
de autostoel plaatsen met de 

3-puntsveiligheidsgordel van de 
auto, door de rode riemgeleiders 

te volgen.

GR. 1

GR. 1

GR. 2-3

L x H x D:
44 x 63/81 x 51 cm

13,5 kg

1

2

3
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1 4
jaar

4 6
jaar

In 3 posities verstelbaar voor 
optimaal comfort. 

De hoofdsteun en de gordels 
kunnen simultaan worden 

aangepast om de groei van je 
kind te volgen.

KANTELBAAR 

VERSTELBAAR 
IN DE HOOGTE

Een comfortabele ondersteuning 
voor de kleinsten.

6 10
jaar

GEWATTEERD 
VERKLEINKUSSEN
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EXTRA
ACCESSOIRES

Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr. 1

CODE 00 079297 100 000

Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr. 2-3

CODE 00 079298 100 000

4 6
jaar

6 10
jaar

Voor Groep 2/3 garandeert de gordelplaatser de optimale positie  
van de veiligheidsgordel.
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CODE 06 079207 950 000
BLACK

CODE 00 079210 310 000
POLAR SILVER

CODE 07 079207 470 000
GREY

CODE 04 079207 700 000
RED

SPECIALE EDITIE
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VEILIG, EENVOUD, COMFORT
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CODE 079159

FixPlus-connectoren om een 
betere stabiliteit te garanderen.

Bescherming gegarandeerd
dankzij SAFE PAD.

Gehomologeerd volgens de normen 
van Groep 2/3 (ECE R44/04) voor het 
vervoer van kinderen van 15 tot 36 kg.

1

2

3+

MASSA  TOEGESTANE POSITIE 
IN DE AUTO 

Groep 2  

Positie enkel toegestaan met veiligheidsgordels 
met 3-puntsbevestiging.

GEWICHT VAN 
DE BABY

15-25 kg

Groep 3  22-36 kg

Scan de QR-code met je 
smartphone om te ontdekken 

hoe je deze autostoel
in je auto bevestigt.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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Verstelbare rugleuning en zitting
met 4 standen voor comfortabel reizen.

Verwijderbare textielbekleding 
op rugleuning en zitting.

Wasbaar op 30°C.

In geval van een frontale botsing 
vermindert de Safe pad de druk op 

de nek van het kind tot 30%.*

In de hoogte afstelbare leuning met 10 standen, 
maar ook in de breedte aanpasbaar om zich aan 

te passen aan de lichaamsbouw van elk kind, 
van de allerkleinsten tot de grootsten (van 3 tot 

ongeveer 10 jaar)

L x H x D:
47/53 x 66/84 x 41 cm

7,9 kg

VERSTELBARE
RUGLEUNING

SAFE PAD

BEKERHOUDER

WASBAAR

GROEI

MAXIMALE BESCHERMING

Verstevigd zijdelings
beschermingssysteem dat 

een maximale bescherming 
garandeert in geval van

zijdelingse impact.

* Chicco tests 2016 - 
uitgevoerd met Q series 

dummies.

Praktische bekerhouder. 

Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr. 2-3

CODE 00 079298 100 000

EXTRA
ACCESSOIRES
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CODE 08 079159 510 000
JET BLACK

CODE 07 079159 640 000
RED PASSION

CODE 00 079198 310 000
POLAR SILVER

CODE 00 079159 850 000
STONE

SPECIALE EDITIE
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AUTOSTOELEN MET 
VEILIGHEIDSGORDEL

Ongeacht de bestemming, je kind zal 
altijd comfortabel en veilig geïnstalleerd 
zijn.
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Compatibel met de wandelwagen
Stroll'in 2, Miinimo2 of Together, 
handige installatie met één hand.

Groep 0+ gehomologeerd conform de norm 
ECE R44/04, vanaf de geboorte tot 13 kg.

CODE 079064

Scan de QR-code om de video 
weer te geven en de installatie-

instructies te raadplegen.

0+

MASSA

(geen airbag)  

Groep 0+  

Positie enkel toegestaan met veiligheidsgordels met 3-puntsbevestiging

GEWICHT VAN 
HET KIND

0-13 kg

WAAROM DIT MODEL KIEZEN

TOEGESTANE POSITIE 
IN DE AUTO 
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Ademende inleg 
Travel Breeze voor Gr. 0+.

CODE 00 079296 100 000

L x H x D:
43 x 55 x 67 cm

4,1 kg

Basis KeyFit
CODE 06 079231 990 000

Zachte, gevulde 
riembeschermingen om 

baby te beschermen.

Verkleinkussen bruikbaar vanaf 
de geboorte tot 6 kg.

ERGONOMISCH 
HANDVAT

VEELZIJDIG GEBRUIK

BESCHERMING

Gebruik de autostoel correct: 
installeer hem altijd tegen 

de rijrichting in, nadat je de 
airbag hebt uitgeschakeld.

BEVESTIGING IN DE AUTO

Drievoudige vulling 
en gecentraliseerd 

regelsysteem voor de 
veiligheidsriemen.

DRIEVOUDIGE VULLING

COMFORT 
Ergonomisch, 

antisliphandvat om het zitje 
makkelijk van de auto op de 
wandelwagen te plaatsen.

Je kunt de autostoel in een 
vaste of schommelpositie 

zetten wanneer je  
thuis bent en hem als 
relaxstoeltje gebruikt.

Autostoel KeyFit Night
CODE 06 079064 200 000

EXTRA
ACCESSOIRES
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EEN KLEINE WERELD VOLLEDIG UITGERUST  
VOOR 4 JAAR REIZEN
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NIEUW

Cosmos volgt de groei van je kind vanaf de geboorte tot 3 jaar. Hij moet 
van 0 tot 13 kg tegen de rijrichting in geïnstalleerd worden, steeds nadat de 

airbags uitgeschakeld zijn en van 9 tot 18 kg met de rijrichting mee.

Gehomologeerd conform de normen van 
Groep 0+/1 (ECE R44/04) voor het vervoer van 

kinderen vanaf de geboorte tot 18 kg.

CODE 079163
0+

Groep 1  9-18 kg

MASSA TOEGESTANE POSITIE IN 
DE AUTO

(geen airbag)

Groep 0+

GEWICHT VAN DE 
BABY

 0-13 kg

Toegestane positie met 3-puntsveiligheidsriemen

Scan de QR-code met je 
smartphone om te ontdekken 

hoe je deze autostoel in je 
voertuig installeert.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN



254

L x H x D:
44 x 63 x 54 cm

7,8 kg

Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr.1

CODE 00 079297 100 000

Het Ergos-kussen (0-6 kg) 
garandeert een goede positie 

van de wervelkolom van het kind 
om heel comfortabel te reizen.  

Speelgoed in stof om de 
kinderen prettig bezig te houden 

tijdens de reis. 

Brede en comfortabele zitting 
voor grotere kinderen.

Nog eenvoudiger te plaatsen 
dankzij de blauwe (Groep 

0+) of rode (Groep 1) 
riemgeleiders. 

In 4 standen kantelbaar, voor 
een optimaal comfort. 

BESCHERMING

VOOR DE 
GROTERE KINDEREN

GEMAKKELIJKE PLAATSING

COMFORT

SPEELGOED 
IN STOF

EXTRA
ACCESSOIRES
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CODE 00 079176 310 000
POLAR SILVER

SPECIALE EDITIE

CODE 07 079163 640 000
RED PASSION

CODE 07 079163 960 000
ELEGANCE

CODE 07 079163 410 000
BLACK NIGHT
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JE MEEST TROUWE REISGENOOT
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CODE 079583

De hellingshoek kan worden 
aangepast om lekker te slapen.

De aanpasbare hoofdsteun zorgt 
ervoor dat de stoel met je kind 

meegroeit. 

Gehomologeerd conform de normen van 
Groep 1/2/3 (ECE R44/04) voor het vervoer 

van kinderen van 9 tot 36 kg.

12+

Groep 1 

Positie enkel toegestaan met veiligheidsgordels  
met 3-puntsbevestiging

9-18 kg

Groep 215-25 kg

Groep 3 22-36 kg

MASSA TOEGESTANDE POSITIE 
IN DE AUTO

GEWICHT VAN DE 
BABY

Scan de QR-code met je 
smartphone om te ontdekken 

hoe je deze autostoel in je 
voertuig installeert.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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6

L x H x D: 
49 x 76/81 x 52

6 kg

Ademende inleg Travel Breeze 
voor Gr. 1

CODE 00 079297 100 000

Ademende inleg  Travel Breeze 
voor Gr. 2-3

CODE 00 079298 100 000

Eenvoudig in gebruik dankzij 
duidelijk in het oranje 

aangegeven en makkelijk 
bereikbare afstelknoppen.

Volgt de groei van je kind van ongeveer 9/12 maanden tot 12 jaar. In Groep 1 
wordt je kind bevestigd met de 5-puntsveiligheidsriemen en in Groep 2 en 3 met 

de veiligheidsgordel van de auto. 

ZACHT 
MINIVERKLEINKUSSEN

GROEI

EENVOUD

Zacht miniverkleinkussen in 
ademend materiaal dat je kind 

omhult.

De bekleding is makkelijk 
te verwijderen zonder de 

veiligheidsgordel te moeten 
losmaken, wat een foutieve 

herbevestiging uitsluit.

WASBAAR

EXTRA
ACCESSOIRES
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CODE 07 079583 640 000
RED PASSION

CODE 07 079583 410 000
BLACK NIGHT

CODE 07 079583 960 000
ELEGANCE

CODE 00 079582 310 000
POLAR SILVER

SPECIALE EDITIE
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CODE 079807
ISOFIX-BASIS0+

De autostoel Auto-Fix Fast werd 
bekroond met 4 sterren in de 
Europese tests ‘Autostoelen 

2011’ in de categorie Groep 0+.
Basis waarmee de Auto-Fix Fast autostoel 
(Groep 0+) kan worden bevestigd met het 

Isofix-systeem.

Raadleeg de handleiding van je 
wagen om de compatibiliteit 
te controleren en de lijst met 
goedgekeurde voertuigen die bij 
de autostoel wordt geleverd. ISOFIX

KLASSE E

MASSE  TOEGESTANDE POSITIE 
IN DE AUTO

GEWICHT VAN DE 
BABY

0-13 kg Groep  0+

(geen airbag) 

Positie enkel toegestaan met veiligheidsgordels  
met 3-puntsbevestiging

SynthesisAuto-Fix Fast met Isofix basis

Scan de QR-code met je 
smartphone om te zien hoe 
je deze basis in je voertuig 

installeert.

WAAROM DIT MODEL KIEZEN
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L x H x D:
38 x 53/69,5 x 54,5 cm

6 kg

De steunvoet plooit samen 
achter de basis, om zo weinig 
mogelijk plaats in te nemen 

wanneer ze niet gebruikt wordt.

De Isofix-basis kan worden gebruikt 
met de Auto-Fix-autostoelen van de 

Trio Activ3 Top en de Trio MyCity.

Twee isofix-connectoren.

Derde verankeringspunt:  
de steunvoet.

Een dubbel mechanisch 
veiligheidssysteem gepatenteerd 

door Chicco sluit elke 
bevestigingsfout uit en 

vergemakkelijkt het gebruik.

STEUNVOET

COMPATIBILITEIT
ISOFIX- 

VERBINDINGSSTUKKEN

DRIE  
VERANKERINGSPUNTEN

MAXIMALE VEILIGHEID

ISOFIX

C
H

E C K  S Y S T
E

M

CODE 06 079807 950 000
BLACK
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GAMMA ACCESSOIRES 
VOOR DE AUTO

Deluxe bescherming voor autostoelen*
CODE 06 079517 950 000

Basis Auto-Fix Fast
CODE 06 069206 950 000

Basis Oasys 0+
CODE 06 079277 990 000

Houder voor voorwerpen*
CODE 06 079516 950 000

Kit 4 universele autoaccessoires voor op reis* met:
een achteruitkijkspiegel en houder voor voorwerpen, zonneschermen,

een beschermingshoes voor de stoel en een zelfklever ‘baby aan boord’.
CODE 06 079528 010 000 

Basis KeyFit
Code 06 079231 990 000
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Gordelkussen*
CODE 07 079588 470 000

Spiegel achterbank*
CODE 06 079587 950 000

Achteruitkijkspiegel*
CODE 06 079520 000 000

* Universele accessoires die geschikt zijn voor de meeste auto's.

Zonnewering voor de zijramen 
oprolbaar x2*

CODE 06 079518 950 000

Zonnewering voor de zijramen met 
zelfklevende fi lm x2*

CODE 06 079519 950 000 

Kit auto Trio 2013
CODE 06 079809 000 000
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Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr. 0+

CODE 00 079296 100 000

Geschikt voor alle groep 0+
Chicco autostoelen

Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr. 1

CODE 00 079297 100 000

Geschikt voor alle groep 0+/1, 0+/1/2,  
1 en 1/2/3 Chicco autostoelen.

Ademende inleg
Travel Breeze voor Gr. 2-3

CODE 00 079298 100 000

Geschikt voor alle groep 1/2/3 en 2/3
Chicco autostoelen.

Een compleet gamma van universele accessoires die voor een betere verluchting en groter comfort zorgen.
De combinatie van 3D-netweefsel en zachte spons garanderen de luchtcirculatie.

GAMMA ACCESSOIRES VOOR DE AUTO



Onze producten en de verkooppunten vindt u terug op onze website.

Chicco maakt actief deel uit van de continue evolutie van de Europese veiligheidsnormen die het ontwerp en 
de productie van babyartikelen reglementeren. Door de constante technologische aanpassingen kan het dus 
voorkomen dat wij producten moeten wijzigen tijdens de geldigheidsperiode van deze gids. Het gewicht van de 
producten is het gewicht zonder accessoires (zonnekap, boodschappenmandje, enz…). Details en afmetingen 
van producten kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. De kleuren in deze catalogus kunnen verschillen 
van de werkelijkheid, door de fotografie en het drukproces. Chicco behoudt zich het recht voor om zonder 
voorafgaande kennisgeving de modellen, kleuren en technische eigenschappen van de producten te wijzigen. 

Foto’s en illustraties zijn niet bindend.

Editie 2017/2018
Artsana Group Copyright – Oktober 2017

Geen enkele afbeelding uit deze gids mag in zijn geheel of gedeeltelijk digitaal of mechanisch
gereproduceerd, gekopieerd of doorgegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

www.chicco.be

Nummer: +32 23 00 82 40
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