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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją  
i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Regulacja wysokości rączki
Adjustable handle bar height

Możliwość montażu  
siedziska tyłem  
do kierunku jazdy
Seat can be installed  
facing a parent

Pozycja leżąca
Lying position

Agava

Basalt Pearl

Rose

 - siedzisko przeznaczone dla dzieci  
o wadze do 22 kg

 - możliwość montażu siedziska 
przodem i tyłem do kierunku jazdy

 - gumowe pompowane koła
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - możliwość złożenia stelaża razem  

z siedziskiem
 - 4-stopniowa regulacja oparcia 

obsługiwana jedną ręką
 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - budka przeciwsłoneczna z dodatkową 

sekcją i wentylatorem
 - okienko w budce
 - ciepły pokrowiec na nóżki
 - barierka bezpieczeństwa z osłonką  

ze skóry ekologicznej
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami i dodatkowym 
okienkiem (zasłania całą tapicerkę 
siedziska)

 - lekki aluminiowy stelaż
 - regulowana wysokość prowadnicy
 - prowadnica z osłonką ze skóry 

ekologicznej
 - hamulec łączony
 - automatyczna blokada złożonego 

wózka (ułatwia przenoszenie)
 - pojemny koszyk na zakupy
 - uchwyt na butelkę
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa 
EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

 - seat unit suitable for children  
up to 22 kg

 - possible installation forward facing 
and parent facing

 - rubber air wheels
 - sun canopy made of fabric  

with UV 50+ protection
 - possibility of folding with the seat 

unit on
 - 4 positions of the backrest 

(operated with one hand)
 - 2 positions of the leg rest
 - 5 point harness system 
 - canopy with extra section  

and ventilation net
 - parent window
 - bumper bar with an ecoleather 

cover 
 - thick foot cover
 - full rain cover with ventilation  

and extra window
 - light aluminium chassis
 - adjustable height of the handle bar
 - handle bar with an ecoleather cover
 - link brake
 - locking device
 - large shopping basket
 - bottle holder
 - made according to 

European safety standard  
EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

WERSJA SPACEROWA / PUSHCHAIR VERSION

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wersja z siedziskiem / Chassis with seat: 90 x 60 x 109 

Wersja z gondolą / Chassis with carrycot: 96 x 60 x 114 

Złożony stelaż z siedziskiem i kołami:
Folded chassis with seat and wheels: 

83 x 60 x 37 

Złożony stelaż bez siedziska i kół 
Folded chassis without seat and wheels:

78 x 51 x 18 

Szerokość siedziska / Seat width: 32

Wysokość oparcia / Backrest height: 43

Głębokość siedziska / Seat length:  24

Długość podnóżka / Leg rest length: 19

Średnica kół (przednie/ tylne) / Wheels diameter (front/ rear): 17 / 25

WAGA / WEIGHT [kg]:

Sam stelaż z kołami / Frame with wheels: 7.30 Siedzisko / Seat: 4.50

Gumowe pompowane koła
Rubber air wheels
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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

ECE 
R44/04

GONDOLA* / CARRYCOT*

FOTELIK STARTER 0+* / CAR SEAT STARTER 0+*
 - fotelik samochodowy grupy 0+  

dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg
 - posiada europejską homologację  

ECE R44/04
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - regulacja położenia uchwytu  

do przenoszenia
 - pokrowiec na nóżki
 - moskitiera zapinana na suwak
 - wkładka dla mniejszego dziecka
 - możliwość montażu na stelażuwózka 

OPTIMO za pomocą oryginalnych adapterów*
 - przystosowany do montażu w samochodzie  

na oryginalnej bazie ISOFIX* 

 - car seat for group 0+  
suitable for children  
from 0 to 13 kg of weight

 - ECE R44/04 approved
 - 3 point harness system
 - adjustable carry handle
 - foot cover
 - mosquito net
 - mattress for a smaller baby
 - possibility of installing on OPTIMO  

stroller using original adaptors*
 - possibility of installing  

on an original ISOFIX car base*

ADAPTERY DO FOTELIKÓW GRUPY 0+* / ADAPTORS FOR 0+ CAR SEATS*
 - adaptery przeznaczone są do fotelika  

STARTER 0+ oraz do wybranych fotelików  
innych znanych marek 

 - adaptors suitable for STARTER 0+  
car seat and for some car seats  
of other brands 

TORBA* / BAG*
 - praktyczna torba do zawieszenia  

na prowadnicy wózka
 - możliwość założenia na jedno ramię
 - praktyczne kieszenie

 - possibility of hanging on the  
handle bar

 - possibility of hanging on one arm
 - useful pockets

 - gondola do wózka OPTIMO
 - funkcja SMART FOLD umożliwiająca  

złożenie gondoli na płasko
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - niska waga (zaledwie 3,8 kg)
 - gondola przeznaczona dla dzieci  

do 6 miesiąca życia o wadze do 9 kg
 - uchwyt do przenoszenia
 - budka przeciwsłoneczna z daszkiem
 - miękka wyściółka i materacyk
 - praktyczne przykrycie
 - plastikowe stopki na spodzie gondoli
 - praktyczna kieszeń w tylnej części gondoli
 - folia przeciwdeszczowa z wywietrznikami
 - praktyczna saszetka, którą można 

zdemontować i nosić z paskiem 
naramiennym lub biodrowym

 - carrycot for OPTIMO stroller
 - SMART FOLD function enabling  

to fold the carrycot flat
 - sun canopy made of fabric  

with UV 50+ protection
 - lightweight (only 3,8 kg)
 - suitable for children from 6 months 

old and weight up to 9 kg
 - carry handle
 - canopy with sun visior
 - soft lining and mattress
 - carrycot cover
 - pocket in the rear of the carrycot
 - rain cover
 - detachable sachet which can  

be carried as a cross body sachet 
or hip sachet 

GONDOLA* / CARRYCOT*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

Agava

Basalt Pearl

Rose

Pokrowiec na nóżki, moskitiera
Foot cover, mosquito net

Możliwość montażu fotelika 
samochodowego 0+
Possibility of installing  
0+ car seat

Adaptery do fotelika
Baza ISOFIX*
Car seat adaptors
ISOFIX base*

FOTELIK* / CAR SEAT*

WAGA / WEIGHT [kg]:

Gondola / Carrycot: 3.80

Fotelik / Car seat: 4.00

WYMIARY/ DIMENSIONS [cm]:

Wnętrze gondoli / Carrycot interior: 75 x 34 x 19

Fotelik / Car seat: 71 x 44 x 58

Torba / Bag: 37 x 27 x 20

Miękka wyściółka
Soft filling 

Praktyczna dopinana saszetka 
Useful detachable sachet

Okienko w budce
Parent window

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

YEARS
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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

 - fotelik samochodowy grupy 0+  
dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg

 - posiada homologację ECE R44/04
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - regulacja uchwytu do przenoszenia
 - pokrowiec na nóżki
 - moskitiera zapinana na suwak
 - wkładka dla mniejszego dziecka
 - możliwość montażu na wózku SOUL  

za pomocą oryginalnych adapterów*
 - przystosowany do montażu w samo- 

chodzie na oryginalnej bazie ISOFIX*

 - car seat for group 0+ suitable 
for children from 0 to 13 kg of weight

 - ECE R44/04 approved
 - 3 point harness system
 - adjustable carry handle
 - foot cover
 - mosquito net
 - mattress for a smaller baby
 - possibility of installing on SOUL 

stroller using original adaptors*
 - possibility of installing on  

an original ISOFIX car base*

WÓZEK Z GONDOLĄ / CARRYCOT 
 - funkcja SMART FOLD umożliwiająca  

złożenie gondoli na płasko
 - budka przeciwsłoneczna z daszkiem 

wykonana z tkaniny z filtrem UV 50+
 - gondola przeznaczona dla dzieci 

do 6 miesiąca życia o wadze do 9 kg
 - uchwyt do przenoszenia 
 - miękka wyściółka i materacyk
 - praktyczne przykrycie
 - plastikowe stopki na spodzie gondoli
 - folia przeciwdeszczowa z wywietrznikami
 - gumowe pompowane koła
 - lekki aluminiowy stelaż o niezwykle  

małych rozmiarach po złożeniu
 - regulowana wysokość prowadnicy
 - hamulec łączony
 - automatyczna blokada złożonego wózka
 - koszyk na zakupy i saszetka w zestawie
 - zgodny z europejską normą bezpieczeń-

stwa EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

 - SMART FOLD function enabling  
to fold the carrycot Flat

 - sun canopy made of fabric  
with UV 50+ protection 

 - suitable for children from 
6 months old and weight up to 9 kg

 - carry handle
 - canopy with sun visior
 - soft lining and mattress
 - carrycot cover
 - rain cover
 - rubber air wheels
 - light aluminium chassis 

exceptionally small when folded
 - adjustable height of the handle bar
 - link brake
 - locking device
 - shopping basket and sachet
 - according to European safety standard 

EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

ECE 
R44/04
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WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wersja z gondolą / Chassis with carrycot: 96 x 59 x 114

Wnętrze gondoli / Carrycot interior: 75 x 34 x 19

Złożony stelaż bez siedziska i kół 
Folded chassis without seat and wheels:

78 x 51 x 18    

Średnica kół (przednie/ tylne) / Wheels diameter (front/ rear): 17 / 25

Fotelik / Car seat: 71 x 44 x 58

Gumowe pompowane koła
Rubber air wheels

Agava

Basalt Pearl

Rose

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

Miękka wyściółka
Soft filling 

Praktyczna dopinana saszetka 
Useful detachable sachet

Okienko w budce
Parent window

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

WAGA / WEIGHT [kg]:

Sam stelaż z kołami / Frame with wheels: 6.70

Fotelik / Car seat: 4.00 Gondola / Carrycot: 3.80

FOTELIK STARTER 0+* / CAR SEAT STARTER 0+*

ADAPTERY DO FOTELIKÓW GRUPY 0+* / ADAPTORS FOR 0+ CAR SEATS*
 - adaptery przeznaczone są do fotelika  

STARTER 0+ oraz do wybranych 
fotelików innych znanych marek*

 - adaptors suitable for STARTER 0+  
car seat and for some car seats  
of other brands*

Pokrowiec na nóżki, moskitiera
Foot cover, mosquito net

Możliwość montażu fotelika 
samochodowego 0+
Possibility of installing  
0+ car seat

Adaptery do fotelika
Baza ISOFIX*
Car seat adaptors
ISOFIX base*

FOTELIK* / CAR SEAT*



WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

 - możliwość montażu siedziska przodem  
i tyłem do kierunku jazdy

 - budka przeciwsłoneczna wykonana  
z tkaniny z filtrem UV 50+

 - 3-stopniowa regulacja oparcia  
obsługiwana jedną ręką

 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - budka przeciwsłoneczna z dodatkową  

sekcją i wentylatorem
 - okienko w budce
 - praktyczna kieszeń w tylnej części oparcia
 - barierka bezpieczeństwa
 - ciepły pokrowiec na nóżki
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami i dodatkowym okienkiem 
(zasłania całą tapicerkę siedziska)

 - possible installation forward facing  
and parent facing

 - sun canopy made of fabric  
with UV 50+ protection 

 - 3 positions of the backrest  
(operated with one hand)

 - 2 positions of the leg rest
 - 5 point harness system
 - canopy with extra section  

and ventilation net
 - parent window
 - pocket in the back of the backrest
 - bumper bar
 - thick foot cover
 - full rain cover with ventilation  

and extra window

TORBA* / BAG*
 - praktyczna torba do zawieszenia  

na prowadnicy wózka
 - możliwość założenia na jedno ramię
 - przewijak
 - praktyczne kieszenie

 - possibility of hanging 
on the handle bar

 - possibility of hanging on one arm
 - changing pad
 - useful pockets

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

WERSJA SPACEROWA* / PUSHCHAIR VERSION*
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Agava

Basalt Pearl

Rose
WAGA / WEIGHT [kg]:

Siedzisko / Seat: 4.50

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Stelaż z siedziskiem / Chassis with seat: 89 x 59 x 109

Złożony stelaż z siedziskiem i kołami:
Folded chassis with seat and wheels: 

80 x 59 x 37

Szerokość siedziska / Seat width: 32

Wysokość oparcia / Backrest height: 43

Głębokość siedziska / Seat length:  24

Długość podnóżka / Leg rest length: 19

Torba / Bag: 37 x 31 x 12

Praktyczna torba*
Useful bag*

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją  
i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Regulacja wysokości rączki
Adjustable handle bar height

Możliwość montażu  
siedziska tyłem  
do kierunku jazdy
Seat can be installed  
facing a parent



WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Regulacja wysokości rączki
Adjustable handle bar height

Możliwość montażu 
siedziska tyłem do kierunku 
jazdy
Seat can be installed facing 
a parent

Pozycja leżąca
Lying position

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wersja z siedziskiem / Chassis with seat: 90 x 60 x 109 

Wersja z gondolą / Chassis with carrycot: 96 x 60 x 114 

Złożony stelaż z siedziskiem i kołami:
Folded chassis with seat and wheels: 

83 x 60 x 37 

Złożony stelaż bez siedziska i kół 
Folded chassis without seat and wheels:

78 x 51 x 18 

Szerokość siedziska / Seat width: 32

Wysokość oparcia / Backrest height: 43

Głębokość siedziska / Seat length:  24

Długość podnóżka / Leg rest length: 19

Średnica kół (przednie/ tylne) / Wheels diameter (front/ rear): 17 / 25

 - siedzisko przeznaczone dla dzieci  
o wadze do 22 kg

 - możliwość montażu siedziska 
przodem i tyłem do kierunku jazdy

 - gumowe pompowane koła
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - możliwość złożenia stelaża razem  

z siedziskiem
 - 4-stopniowa regulacja oparcia 

obsługiwana jedną ręką
 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - budka przeciwsłoneczna z dodatkową 

sekcją i wentylatorem
 - okienko w budce
 - ciepły pokrowiec na nóżki
 - barierka bezpieczeństwa z osłonką  

ze skóry ekologicznej
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami i dodatkowym 
okienkiem (zasłania całą tapicerkę 
siedziska)

 - lekki aluminiowy stelaż
 - regulowana wysokość prowadnicy
 - prowadnica z osłonką ze skóry 

ekologicznej
 - hamulec łączony
 - automatyczna blokada złożonego 

wózka (ułatwia przenoszenie)
 - pojemny koszyk na zakupy
 - uchwyt na butelkę
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa 
EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

 - seat unit suitable for children  
up to 22 kg

 - possible installation forward facing 
and parent facing

 - rubber air wheels
 - sun canopy made of fabric  

with UV 50+ protection
 - possibility of folding with the seat 

unit on
 - 4 positions of the backrest 

(operated with one hand)
 - 2 positions of the leg rest
 - 5 point harness system 
 - canopy with extra section  

and ventilation net
 - parent window
 - bumper bar with an ecoleather 

cover 
 - thick foot cover
 - full rain cover with ventilation  

and extra window
 - light aluminium chassis
 - adjustable height of the handle bar
 - handle bar with an ecoleather cover
 - link brake
 - locking device
 - large shopping basket
 - bottle holder
 - made according to  

European safety standard 
EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

WAGA / WEIGHT [kg]:

Sam stelaż z kołami / Frame with wheels: 7.30 Siedzisko / Seat: 4.50

WERSJA SPACEROWA / PUSHCHAIR VERSION

Gumowe pompowane koła
Rubber air wheels
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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

Pokrowiec na nóżki, moskitiera
Foot cover, mosquito net

Możliwość montażu fotelika 
samochodowego 0+
Possibility of installing  
0+ car seat

WAGA / WEIGHT [kg]:

Gondola / Carrycot: 3.80

Fotelik / Car seat: 4.00

WYMIARY/ DIMENSIONS [cm]:

Wnętrze gondoli / Carrycot interior: 75 x 34 x 19

Fotelik / Car seat: 71 x 44 x 58

Torba / Bag: 37 x 31 x 12

 - fotelik samochodowy grupy 0+  
dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg

 - fotelik posiada europejską homologację  
ECE R44/04

 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - regulacja położenia uchwytu do 

przenoszenia
 - pokrowiec na nóżki
 - moskitiera zapinana na suwak
 - wkładka dla mniejszego dziecka
 - możliwość montażu na stelażu wózka 

OPTIMO AIR za pomocą oryginalnych 
adapterów*

 - przystosowany do montażu w samochodzie  
na oryginalnej bazie ISOFIX*

 - car seat for group 0+  
suitable for children  
from 0 to 13 kg of weight

 - ECE R44/04 approved
 - 3 point harness system
 - adjustable carry handle
 - foot cover
 - mosquito net
 - mattress for a smaller baby
 - possibility of installing on  

OPTIMO AIR stroller using original  
adaptors*

 - possibility of installing on  
an original ISOFIX car base*

 - gondola do wózków OPTIMO AIR i SOUL AIR
 - funkcja SMART FOLD umożliwiająca  

złożenie gondoli na płasko
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - niska waga (zaledwie 3,8 kg)
 - gondola przeznaczona dla dzieci  

do 6 miesiąca życia o wadze do 9 kg
 - uchwyt do przenoszenia
 - budka przeciwsłoneczna z daszkiem
 - miękka wyściółka i materacyk
 - praktyczne przykrycie
 - plastikowe stopki na spodzie gondoli
 - praktyczna kieszeń w tylnej części gondoli
 - folia przeciwdeszczowa z wywietrznikami

 - carrycot for OPTIMO AIR  
and SOUL AIR strollers

 - SMART FOLD function enabling  
to fold the carrycot flat

 - sun canopy made of fabric  
with UV 50+ protection 

 - lightweight (only 3,8 kg)
 - suitable for children from 6 

months old and weight up to 9 kg
 - carry handle
 - canopy with sun visior
 - soft lining and mattress
 - carrycot cover
 - pocket in the rear of the carrycot
 - rain cover

Adaptery do fotelika
Baza ISOFIX*
Car seat adaptors
ISOFIX base*

 - praktyczna torba do zawieszenia  
na prowadnicy wózka

 - możliwość założenia na jedno ramię
 - przewijak
 - praktyczne kieszenie

 - possibility of hanging on the  
handle bar

 - possibility of hanging on one arm
 - changing pad
 - useful pockets

 - adaptery przeznaczone są do fotelika  
STARTER 0+ oraz do wybranych fotelików  
innych znanych marek*

 - adaptors suitable for STARTER 0+  
car seat and for some car seats  
of other brands*

Miękka wyściółka
Soft filling 

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

funkcja SMART FOLD umoż-
liwiająca złożenie gondoli na 
płasko
SMART FOLD function enabling  
to fold the carrycot flat 

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand

FOTELIK* / CAR SEAT*

GONDOLA* / CARRYCOT*

FOTELIK STARTER 0+* / CAR SEAT STARTER 0+*

ADAPTERY DO FOTELIKÓW GRUPY 0+* / ADAPTORS FOR 0+ CAR SEATS*

TORBA* / BAG*

GONDOLA* / CARRYCOT*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

ECE 
R44/04
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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją  
i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Regulacja wysokości rączki
Adjustable handle bar height

Możliwość montażu  
siedziska tyłem  
do kierunku jazdy
Seat can be installed  
facing a parent

Pozycja leżąca
Lying position

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wersja z siedziskiem / Chassis with seat: 89 x 59 x 109

Wersja z gondolą / Chassis with carrycot: 96 x 59 x 114

Złożony stelaż z siedziskiem i kołami:
Folded chassis with seat and wheels: 

80 x 59 x 37

Złożony stelaż bez siedziska i kół 
Folded chassis without seat and wheels:

78 x 51 x 18 

Szerokość siedziska / Seat width: 32

Wysokość oparcia / Backrest height: 43

Głębokość siedziska / Seat length:  24

Długość podnóżka / Leg rest length: 19

Średnica kół (przednie/ tylne) / Wheels diameter (front/ rear): 17 / 25

 - możliwość montażu siedziska 
przodem i tyłem do kierunku jazdy

 - gumowe pompowane koła
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - 3-stopniowa regulacja oparcia  

obsługiwana jedną ręką
 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - budka przeciwsłoneczna z dodatkową  

sekcją i wentylatorem
 - okienko w budce
 - praktyczna kieszeń w tylnej części  

oparcia
 - barierka bezpieczeństwa
 - ciepły pokrowiec na nóżki
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami i dodatkowym  
okienkiem (zasłania całą tapicerkę  
siedziska)

 - lekki aluminiowy stelaż o niezwykle  
małych rozmiarach po złożeniu

 - regulowana wysokość prowadnicy
 - hamulec łączony
 - automatyczna blokada złożonego  

wózka (ułatwia przenoszenie)
 - koszyk na zakupy
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
PN-EN 1888:2012

 - possible installation forward facing  
and parent facing

 - rubber air wheels
 - sun canopy made of fabric  

with UV 50+ protection 
 - 3 positions of the backrest  

(operated with one hand)
 - 2 positions of the leg rest
 - 5 point harness system
 - canopy with extra section  

and ventilation net
 - parent window
 - pocket in the back of the backrest
 - bumper bar
 - thick foot cover
 - full rain cover with ventilation  

and extra window
 - light aluminium chassis 

exceptionally small when folded
 - adjustable height of the handle bar
 - link brake
 - locking device
 - shopping basket
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

WAGA / WEIGHT [kg]:

Sam stelaż z kołami / Frame with wheels: 6.70 Siedzisko / Seat: 4.50

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand

WERSJA SPACEROWA / PUSHCHAIR VERSION

Gumowe pompowane koła
Rubber air wheels
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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

Pokrowiec na nóżki, moskitiera
Foot cover, mosquito net

Możliwość montażu fotelika 
samochodowego 0+
Possibility of installing  
0+ car seat

FOTELIK STARTER 0+* / CAR SEAT STARTER 0+*
 - fotelik samochodowy grupy 0+  

dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg
 - fotelik posiada europejską homologację  

ECE R44/04
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - regulacja położenia uchwytu do 

przenoszenia
 - pokrowiec na nóżki
 - moskitiera zapinana na suwak
 - wkładka dla mniejszego dziecka
 - możliwość montażu na stelażu wózka SOUL  

AIR za pomocą oryginalnych adapterów*
 - przystosowany do montażu w samochodzie  

na oryginalnej bazie ISOFIX*

 - car seat for group 0+  
suitable for children  
from 0 to 13 kg of weight

 - ECE R44/04 approved
 - 3 point harness system
 - adjustable carry handle
 - foot cover
 - mosquito net
 - mattress for a smaller baby
 - possibility of installing on  

SOUL AIR stroller using original  
adaptors*

 - possibility of installing on  
an original ISOFIX car base*

GONDOLA SMART FOLD* / CARRYCOT SMART FOLD*
 - gondola do wózków OPTIMO AIR i SOUL AIR
 - funkcja SMART FOLD umożliwiająca  

złożenie gondoli na płasko
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - niska waga (zaledwie 3,8 kg)
 - gondola przeznaczona dla dzieci do  

6 miesiąca życia o wadze do 9 kg
 - uchwyt do przenoszenia
 - budka przeciwsłoneczna z daszkiem
 - miękka wyściółka i materacyk
 - praktyczne przykrycie
 - plastikowe stopki na spodzie gondoli
 - praktyczna kieszeń w tylnej części gondoli
 - folia przeciwdeszczowa z wywietrznikami

 - carrycot for OPTIMO AIR  
and SOUL AIR strollers

 - SMART FOLD function enabling  
to fold the carrycot Flat

 - sun canopy made of fabric  
with UV 50+ protection 

 - lightweight (only 3,8 kg)
 - suitable for children from 6 

months old and weight up to 9 kg
 - carry handle
 - canopy with sun visior
 - soft lining and mattress
 - carrycot cover
 - pocket in the rear of the carrycot
 - rain cover

Adaptery do fotelika
Baza ISOFIX*
Car seat adaptors
ISOFIX base*

ADAPTERY DO FOTELIKÓW GRUPY 0+* / ADAPTORS FOR 0+ CAR SEATS*

WAGA / WEIGHT [kg]:

Gondola / Carrycot: 3.80

Fotelik / Car seat: 4.00

WYMIARY/ DIMENSIONS [cm]:

Wnętrze gondoli / Carrycot interior: 75 x 34 x 19

Fotelik / Car seat: 71 x 44 x 58

Torba / Bag: 37 x 31 x 12

TORBA* / BAG*
 - praktyczna torba do zawieszenia  

na prowadnicy wózka
 - możliwość założenia na jedno ramię
 - przewijak
 - praktyczne kieszenie

 - possibility of hanging on the  
handle bar

 - possibility of hanging on one arm
 - changing pad
 - useful pockets

Miękka wyściółka
Soft filling 

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

funkcja SMART FOLD  
umożliwiająca złożenie  
gondoli na płasko
SMART FOLD function enabling  
to fold the carrycot flat 

 - adaptery przeznaczone są do fotelika  
STARTER 0+ oraz do wybranych fotelików  
innych znanych marek*

 - adaptors suitable for STARTER 0+  
car seat and for some car seats  
of other brands*

FOTELIK* / CAR SEAT*

GONDOLA* / CARRYCOT*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

ECE 
R44/04

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand
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WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

 - siedzisko 0+ (dla dzieci od narodzin)
 - regulowana wysokość pasów  

naramiennych (dostosowana również  
dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia)

 - aluminiowy stelaż
 - budka przeciwsłoneczna z dodatkową  

sekcją, wentylatorem, daszkiem  
i okienkiem

 - barierka bezpieczeństwa z osłonką  
z ekoskóry

 - możliwość złożenia wózka razem  
z barierką i budką

 - płynna regulacja oparcia  
wraz z pozycją leżącą

 - 2-stopniowa regulacja podnóżka,
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami (zasłania całą 
tapicerkę wózka)

 - pokrowiec na nóżki
 - automatyczna blokada złożonego  

wózka (ułatwia przenoszenie)
 - uchwyt na butelkę
 - pojemny koszyk z łatwym dostępem
 - kieszonka w tylnej części budki
 - wygodna antypoślizgowa rączka  

z dodatkową osłonką z ekoskóry
 - wygodny materacyk
 - praktyczna torba, która po rozsunięciu  

pełni również funkcję przewijaka
 - opony bezdętkowe
 - regulacja wysokości prowadnicy
 - tkanina typu ekolen i pikowana  

podszewka
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
PN-EN 1888:2012

 - 0+ seat (for childred from birth)
 - adjustable height of shoulder belts  

 (suitable for a baby younger  
than 6 months)

 - aluminium chassis
 - canopy with extra section, 

ventilation net, sun visor  
and parent window

 - bumper bar with an ecoleather 
cover

 - foldable with bumper and canopy 
on backrest adjusted with belt 
including lying position

 - 2 positions of leg rest
 - foot cover
 - full rain cover (covers the whole  

soft cover)
 - locking device
 - large basket with easy access
 - bottle holder
 - comfortable anti slip handle bar  

with an ecoleather cover
 - mattress
 - mama bag convertible to a changing 

pad
 - tubeless tires
 - adjustable height of the handlebar
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

Pozycja leżąca
Lying position

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją  
i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Praktyczna torba
Useful bag

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Regulacja wysokości rączki
Adjustable handle bar height

WAGA / WEIGHT [kg]:

Sam stelaż z kołami / Frame with wheels: 7.50

Siedzisko/ Seat: 2.60

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wersja z siedziskiem / Chassis with seat: 90 x 59 x 110

Złożony stelaż z siedziskiem i kołami / Folded chassis with seat and wheels: 87 x 59 x 41 

Złożony stelaż bez siedziska i kół / Folded chassis without seat and wheels: 78 x 48 x 26  

Szerokość siedziska / Seat width: 40

Wysokość oparcia / Backrest height: 44

Głębokość siedziska / Seat length:  22

Długość podnóżka / Leg rest length: 21

Średnica kół (przednie/tylne) / Wheels diameter (front/rear): 17 / 23

Torba / Bag: 30 x 38 x15

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand

WERSJA SPACEROWA / PUSHCHAIR VERSION

 20 | easyGO easyGO |  21



WÓZKI WIELOFUNKCYJNE / PRAMS

ECE 
R44/04

GONDOLA* / CARRYCOT*

 - uchwyt do przenoszenia z osłonką  
z ekoskóry

 - budka przeciwsłoneczna z daszkiem
 - miękka wyściółka i materacyk
 - możliwość złożenia gondoli  

do transportu
 - praktyczne przykrycie
 - plastikowe stopki na spodzie gondoli
 - folia przeciwdeszczowa

 - carry handle  
with an ecoleather cover

 - canopy with sun visior
 - soft lining and mattress
 - possibility of folding  

for transportation
 - carrycot cover
 - rain cover

FOTELIK EASYGO VIRAGE 0+* / CAR SEAT EASYGO VIRAGE 0+*

 - fotelik samochodowy grupy 0+  
dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg

 - fotelik posiada europejską  
homologację ECE R44/04

 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - regulacja położenia uchwytu  

do przenoszenia
 - wkładka dla mniejszego dziecka
 - możliwość montażu na stelażu wózka  

VIRAGE za pomocą oryginalnych  
adapterów

 - adaptery do wózka VIRAGE  
w zestawie z fotelikiem

 - car seat for group 0+    
suitable for children  
from 0 to 13 kg of weight

 - ECE R44/04 approved
 - 3 point harness system
 - adjustable carry handle
 - mattress for a smaller  

baby
 - possibility of installing  

on VIRAGE stroller using  
original adaptors

 - adaptors for VIRAGE  
stroller included

WAGA / WEIGHT [kg]:

Fotelik / Car seat: 2.60

Gondola / Carrycot: 4.50

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wersja z gondolą / Chassis with carrycot: 94 x 59 x 110

Wnętrze gondoli / Carrycot interior: 80 x 32 x 21

Fotelik / Car seat: 67 x 47 x 57

Stwórz swój Travel 
System z fotelikiem 
STARTER 0+*
Complete your Travel 
System whit STARTER 0+*

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Baza ISOFIX
ISOFIX base

Adaptery do fotelika
Car seat adaptors

Możliwość montażu fotelika 
samochodowego 0+
Possibility of installing  
0+ car seat

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand

FOTELIK* / CAR SEAT*

GONDOLA* / CARRYCOT*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details. 22 | easyGO easyGO |  23



WÓZKI SPACEROWE / STROLLERS

Quantum  26
Quantum air  28
Canny  30
Minima plus 32
Minima 34



WÓZKI SPACEROWE/ STROLLERS

 - duże pompowane koła
 - lekka aluminiowa rama wykonana  

z płaskich profili aluminiowych
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - innowacyjny system składania  

(obsługiwany jedną ręką)
 - wyjątkowo szerokie siedzisko (40 cm)
 - 4-stopniowa regulacja oparcia  

obsługiwana jedną ręką  
(łącznie z pozycją leżącą)

 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - regulowana budka przeciwsłoneczna  

z daszkiem i dodatkową sekcją  
pozwalającą na większe pochylenie

 - okienko i wentylator w budce
 - praktyczna kieszeń w tylnej części 

budki
 - duży kosz na zakupy
 - ciepły pokrowiec na nóżki
 - centralny hamulec
 - automatyczna blokada na czas  

przenoszenia wózka
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

(zasłania całą tapicerkę wózka)
 - barierka bezpieczeństwa i prowadnica  

obszyte modna skórą ekologiczną
 - 5-punktowe basy bezpieczeństwa
 - obrotowe przednie koła z możliwością  

blokady do jazdy prosto
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

 - large air wheels
 - lightweight aluminium chassis made  

of flat profiles
 - innovative folding system  

(operated with one hand only  
and free standing after folding)

 - sun canopy made of fabric  
with UV 50+ protection 

 - exceptionally wide seat (40 cm)
 - 4 positions of backrest  

  (including lying position)
 - 2 positions of leg rest
 - adjustable canopy with sun visor  

and additional section
 - parent window and ventilation  

in canopy
 - useful pocket in rear of canopy
 - large shopping basket
 - warm foot cover
 - link brake
 - automatic locking device
 - full rain cover (cover the whole soft 

cover)
 - bumper bar and handle bar covered  

with fasionable ecoleather
 - 5-point harness system
 - swivel front wheels lockable  

for straight right
 - made according to 
 - European safety standard 

EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony z kołami / Unfolded with wheels: 87 x 59 x 104

Złożony z kołami / Folded with wheels: 34 x 59 x 75 

Złożony bez kół / Folded without wheels: 32 x 59 x 48 

Szerokość siedziska / Seat width: 40

Wysokość oparcia / Backrest height: 45

Głębokość siedziska / Seat length:  22

Długość podnóżka / Leg rest length: 17

Średnica przednich kół / Wheels diameter front: 17

Średnica tylnych kół / Wheels diameter rear: 25

WAGA / WEIGHT [kg]:

10.50

FOTELIK* / CAR SEAT*

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Praktyczna kieszeń
Useful pocket

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Gumowe pompowane koła
Rubber air wheels

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

ECE 
R44/04
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Basalt Pearl

Agava

Pokrowiec na nóżki, moskitiera,adaptery do fotelika, baza ISOFIX
Foot cover, mosquito net, car seat adaptors, base ISOFIX



WÓZKI SPACEROWE/ STROLLERS

 - duże pompowane koła
 - lekka aluminiowa rama wykonana  

z płaskich profili aluminiowych
 - budka przeciwsłoneczna wykonana  

z tkaniny z filtrem UV 50+
 - innowacyjny system składania  

(obsługiwany jedną ręką)
 - wyjątkowo szerokie siedzisko (40 cm)
 - 4-stopniowa regulacja oparcia  

obsługiwana jedną ręką  
(łącznie z pozycją leżącą)

 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - regulowana budka przeciwsłoneczna  

z daszkiem i dodatkową sekcją  
pozwalającą na większe pochylenie

 - okienko i wentylator w budce
 - praktyczna kieszeń w tylnej części 

budki
 - duży kosz na zakupy
 - ciepły pokrowiec na nóżki
 - centralny hamulec
 - automatyczna blokada na czas  

przenoszenia wózka
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

(zasłania całą tapicerkę wózka)
 - barierka bezpieczeństwa i prowadnica  

obszyte modna skórą ekologiczną
 - 5-punktowe basy bezpieczeństwa
 - obrotowe przednie koła z możliwością  

blokady do jazdy prosto
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

 - large air wheels
 - lightweight aluminium chassis made  

of flat profiles
 - innovative folding system  

(operated with one hand only  
and free standing after folding)

 - sun canopy made of fabric  
with UV 50+ protection 

 - exceptionally wide seat (40 cm)
 - 4 positions of backrest  

  (including lying position)
 - 2 positions of leg rest
 - adjustable canopy with sun visor  

and additional section
 - parent window and ventilation  

in canopy
 - useful pocket in rear of canopy
 - large shopping basket
 - warm foot cover
 - link brake
 - automatic locking device
 - full rain cover (cover the whole soft 

cover)
 - bumper bar and handle bar covered  

with fasionable ecoleather
 - 5-point harness system
 - swivel front wheels lockable  

for straight right
 - European safety standard 

EN 1888-1:2018 i EN 1888-2:2018

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony z kołami / Unfolded with wheels: 87 x 59 x 104

Złożony z kołami / Folded with wheels: 34 x 59 x 75 

Złożony bez kół / Folded without wheels: 32 x 59 x 48 

Szerokość siedziska / Seat width: 40

Wysokość oparcia / Backrest height: 45

Głębokość siedziska / Seat length:  22

Długość podnóżka / Leg rest length: 17

Średnica przednich kół / Wheels diameter front: 17

Średnica tylnych kół / Wheels diameter rear: 25

WAGA / WEIGHT [kg]:

10.50

Stwórz swój Travel System z fotelikiem STARTER 0+*
Complete your Travel System whit STARTER 0+*

Denim

Anthracite Grey Fox

Sand

Pokrowiec na nóżki, moskitiera,adaptery do fotelika, baza ISOFIX
Foot cover, mosquito net, car seat adaptors, base ISOFIX

FOTELIK* / CAR SEAT*

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Praktyczna kieszeń
Useful pocket

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Gumowe pompowane koła
Rubber air wheels

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

ECE 
R44/04
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WÓZKI SPACEROWE/ STROLLERS

 - siedzisko certyfikowane dla dzieci  
od narodzin

 - teleskopowa regulacja wysokości 
prowadnicy

 - innowacyjny system składania  
do pozycji stojącej (mechanizm  
znajduje się pod siedziskiem)

 - barierka bezpieczeństwa z funkcją uchwytu 
do przenoszenia złożonego wózka

 - 4-stopniowa regulacja oparcia  
wraz z pozycją w pełni leżącą

 - regulacja podnóżka
 - amortyzacja wszystkich kół
 - lekka aluminiowa konstrukcja
 - samonastawne przednie koła  

z możliwością blokady do jazdy prosto
 - hamulec postojowy
 - duża budka przeciwsłoneczna  

z dodatkową sekcją i daszkiem
 - barierka bezpieczeństwa i prowadnica 

obszyte skórą ekologiczną
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  

z regulacją wysokości
 - certyfikat zgodności z normą EN 1888:2012
 - folia przeciwdeszczowa zakrywająca całą 

tapicerkę wózka
 - przykrycie na nóżki dziecka  

(pokrowiec na zimę)
 - praktyczna pojemna kieszeń  

w tylnej części wózka
 - odblaskowe wykończenia po bokach wózka 

i na froncie (widoczność i bezpieczeństwo)
 - impregnowana tkanina oraz nowoczesne 

bryzgoszczelne suwaki

 - seat unit certified for children  
from birth

 - adjustable handle bar height
 - innovative folding system 

 to free standing position 
(mechanism under the seat)

 - bumper bar with additional carry 
handle function

 - 4 positions of backrest including  
a sleeping position

 - adjustable leg rest
 - front and rear suspension system
 - light aluminium chassis
 - swivel/lockable front wheels
 - link brake
 - large canopy with extra section  

and sun visor
 - bumper bar and handle bar covered 

with eco leather
 - 5-point harness system  

with adjustable height
 - certificate EN 1888:2012
 - full rain cover with ventilation 

system
 - foot cover for cold days
 - useful pocket in the rear  

of the stroller
 - reflective finishing elements  

(for better safety)
 - impregnatem fabrics  

and waterproof zippers

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony z kołami / Unfolded with wheels: 72 x 56 x 105

Złożony z kołami / Folded with wheels: 34 x 56 x 64

Zakres regulacji wysokości prowadnicy/ Handlebar height range: 100-108

Szerokość siedziska / Seat width: 34

Wysokość oparcia / Backrest height: 45

Głębokość siedziska / Seat length:  22

Długość podnóżka / Leg rest length: 19

Średnica przednich kół / Wheels diameter front: 15

Średnica tylnych kół / Wheels diameter rear: 24

WAGA / WEIGHT [kg]:

8.70

Coal

Rose

Pearl

Mineral

Cosmic blue

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Pozycja leżąca
Lying position

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor
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WÓZKI SPACEROWE/ STROLLERS

Carbon

Powder Pink

Basil Niagara

Graphite

 - nowa ulepszona wersja modelu 
MINIMA zwycięzcy SUPERMAMA 
AWARDS 2017

 - większe koła z elastomeru 
poliuretanowego zapewniające lepszą  
amortyzację i większy komfort jazdy

 - podwyższona prowadnica 
zapewniająca większą wygodę 
wysokim rodzicom

 - ultra lekki wózek spacerowy nowej  
generacji

 - niezwykle mały i lekki po złożeniu
 - wygodne szerokie siedzisko
 - stelaż wykonany z ultra lekkiego  

stopu aluminium
 - barierka bezpieczeństwa i prowadnica  

obszyte elegancką skórą ekologiczną
 - regulowana budka przeciwsłoneczna  

z daszkiem i okienkiem  
do podglądania dziecka

 - duży ciepły pokrowiec na nóżki
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami (zasłania całą  
tapicerkę wózka)

 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - 3-stopniowa regulacja oparcia  

wraz z pozycją leżącą
 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - możliwość złożenia wózka razem  

z budką i barierką
 - centralny hamulec postojowy (jednym  

wciśnięciem blokuje oba tylne koła)
 - pas naramienny do przenoszenia  

złożonego wózka
 - praktyczny pokrowiec transportowy
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
PN-EN 1888:2012

 - new improved version of MINIMA 
stroller a winner of SUPERMAMA 
AWARDS 2017

 - larger wheels made of PU material  
for better suspension and comfort

 - higher handle bar for tall parents’  
better comfort

 - new generation ultra light stroller
 - exceptionally light and small when 

folded
 - wide comfortable seat,
 - frame made of ultra light aluminium
 - large warm foot cover
 - adjustable canopy with a sun visor  

and a parent window
 - bumper bar and handle bar  

with an ecoleather cover
 - full rain cover  

(covers the whole soft cover)
 - 5-point harness system
 - 3 positions of backrest
 - 2 positions of leg rest
 - possibility of folding with a bumper  

and a canopy on
 - link parking brake  

(one press blocks both rear wheels)
 - shoulder belt to carry the folded 

stroller
 - useful transport cover
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony z kołami / Unfolded with wheels: 77 x 48 x 106 

Złożony z kołami / Folded with wheels: 24 x 48 x 65 

Szerokość siedziska / Seat width: 35

Wysokość oparcia / Backrest height: 41

Głębokość siedziska / Seat length:  23

Długość podnóżka / Leg rest length: 20

Średnica przednich kół / Wheels diameter front: 15

Średnica tylnych kół / Wheels diameter rear: 17

WAGA / WEIGHT [kg]:

6.70

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Torba transportowa
Transport bag

Praktyczna kieszeń
Useful pocket

Pokrowiec na nóżki, moskitiera,adaptery do fotelika, baza ISOFIX
Foot cover, mosquito net, car seat adaptors, base ISOFIX

Stwórz swój Travel System z fotelikiem STARTER 0+*
Complete your Travel System whit STARTER 0+*

FOTELIK* / CAR SEAT*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

ECE 
R44/04
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WÓZKI SPACEROWE/ STROLLERS

Grey Fox

Coral

Malachite Sapphire

Latte

 - ultra lekki wózek spacerowy nowej  
generacji

 - niezwykle mały i lekki po złożeniu
 - wygodne szerokie siedzisko
 - stelaż wykonany z ultra lekkiego  

stopu aluminium
 - regulowana budka przeciwsłoneczna  

z daszkiem i okienkiem  
do podglądania dziecka

 - barierka bezpieczeństwa i prowadnica  
obszyte elegancką ekoskórą

 - duży, ciepły pokrowiec na nóżki
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami (zasłania całą  
tapicerkę wózka)

 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - 3-stopniowa regulacja oparcia  

wraz z pozycją leżącą
 - 2-stopniowa regulacja podnóżka
 - możliwość złożenia wózka razem  

z budką i barierką
 - centralny hamulec postojowy (jednym  

wciśnięciem blokuje oba tylne koła)
 - pas naramienny do przenoszenia  

złożonego wózka
 - praktyczny pokrowiec transportowy
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
PN-EN 1888:2012

 - New generation ultra light stroller
 - exceptionally light and small  

when folded
 - wide comfortable seat
 - frame made of ultra light aluminium
 - adjustable canopy with a sun visor  

and a parent window
 - bumper bar and handle bar  

with an ecoleather cover
 - large warm foot cover
 - full rain cover  

(covers the whole soft cover)
 - 5-point harness system
 - 3 positions of backrest
 - 2 positions of leg rest
 - possibility of folding with a bumper  

and a canopy on
 - link parking brake  

(one press blocks both rear wheels)
 - shoulder belt to carry the folded 

stroller
 - useful transport cover
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony z kołami / Unfolded with wheels: 75 x 46 x 100

Złożony z kołami / Folded with wheels: 24 x 46 x 61

Szerokość siedziska / Seat width: 35

Wysokość oparcia / Backrest height: 41

Głębokość siedziska / Seat length:  23

Długość podnóżka / Leg rest length: 20

Średnica przednich kół / Wheels diameter front: 13.5

Średnica tylnych kół / Wheels diameter rear: 13.5

WAGA / WEIGHT [kg]:

6.00

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Pokrowiec na nóżki
Foot cover

Stwórz swój Travel System z fotelikiem STARTER 0+*
Complete your Travel System whit STARTER 0+*

Pokrowiec na nóżki, moskitiera,adaptery do fotelika, baza ISOFIX
Foot cover, mosquito net, car seat adaptors, base ISOFIX

FOTELIK* / CAR SEAT*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
  Optional accessories which need to be purchased separately. Ask a seller for details.

ECE 
R44/04
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2 of US  38
Domino  40
Fusion 42
Duo Comfort  44



Graphite

Pearl

Jeans

Safari

Stwórz swój Travel System  
z fotelikiem STARTER 0+*
Complete your Travel System 
whith STARTER 0+*

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

 - wielofunkcyjny wózek typu tandem  
dla bliźniąt lub dla dzieci rok po roku 

 - 2 gondole i 2 siedziska w zestawie
 - siedziska przeznaczone dla dzieci  

od szóstego miesiąca życia do 15kg
 - możliwość montażu fotelików samochodowych 

STARTER 0+ marki EASYGO w połączeniu  
z oryginalnymi adapterami*

 - możliwość montażu fotelików innych marek  
w połączeniu z właściwymi adapterami*  
(o szczegóły pytaj sprzedawcę)

 - możliwość stosowania dowolnych konfiguracji 
gondoli, siedzisk i fotelików na stelażu

 - możliwość montażu siedzisk zarówno  
przodem jak i tyłem do kierunku jazdy,   
jak również przodem do siebie

 - możliwość regulacji kąta siedziska do pozycji 
leżącej

 - regulacja podnóżka w siedzisku
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa w siedzisku
 - pompowane łożyskowane koła
 - aluminiowy stelaż
 - regulacja wysokości prowadnicy
 - prowadnica, barierki bezpieczeństwa  

i podnóżki w siedziskach obszyte praktyczną 
skórą ekologiczną

 - duży wytrzymały kosz na zakupy
 - folie przeciwdeszczowe na gondole i siedziska
 - system samonastawnych kół przednich  

z możliwością blokady
 - regulacja twardości zawieszenia,
 - produkt wyprodukowany zgodnie z europejską 

normą bezpieczeństwa PN-EN 1888:2012

 - multifunctional stroller  
for twins or children year by year

 - 2 carrycots and 2 seat units
 - seat units for childern from 6 months  

till 15 kg
 - possibility to install brand STARTER 0+  

car seats from EASYGO Brand together  
with original adaptors*

 - possibility to install car seats of other  
brands together with dedicated 
adaptors* (ask a seller for details)

 - possibility to use different 
configurations of carrycots, seat units 
and car seats on the chassis

 - possibility to install seat units both 
front and rear facing

 - adjustable seat angle including a lying  
position

 - adjustable leg rest of the seat unit
 - 5 point harness system
 - air wheel with ball bearings
 - aluminium frame
 - adjustable height of the handle bar
 - handle bar, bumper bar and leg rest  

covered with a practical eko-leather
 - large shopping basket
 - rain covers for the seat units  

and carrycots
 - adjustable shock absorption
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony stelaż z kołami /  Unfolded frame with wheels: 118 x 62 x 110

Złożony stelaż z kołami / Folded frame with wheels: 113 x 62 x 39

Wewnętrzny wymiar gondoli / Interior carrycot:   72 x 40 x 19

Szerokość siedziska / Seat width:   30

Wysokość oparcia / Backrest height: 43

Głębokość siedziska / Seat length: 24

Długość podnóżka / Leg rest length: 19

Średnica kół (tył/przód)
Wheels diameter (front/rear):

19 / 25

WAGA / WEIGHT [kg]:

Sam stelaż z kołami / Frame with wheels: 11.40

 Gondola / Carrycot: 5.00

Siedzisko / Seat unit 4.00

Fotelik samochodowy/ car seat 4.00 * Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo.
  Optional accessories which need to be purchased separately.

2 gondole lub 2 siedziska 
dla bliźniąt
2 carrycots or 2 seat units 
for twins

1 gondola + 1 siedzisko dla dzieci rok po roku
1 carrycot + 1 seat unit for children year by year

ECE 
R44/04

Moskitiera
Mosquito net
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Coal

Pearl

Cosmic blue

Mineral

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

2 pokrowce na nóżki
2 foot covers

Pozycja siedząca / leżąca
Sitting / lying position

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją  
i daszkiem 
Canopy with extra 
section and sun visor

 - nowoczesny wózek dla bliźniąt  
z siedziskiem 0+  
(dla dzieci od narodzin)

 - budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcja i daszkiem

 - system składania jedną ręką
 - 5-stopniowa regulacja oparcia
 - regulacja podnóżka
 - oparcia i podnóżki niezależnie  

regulowane w obu siedziskach  
(jedno dziecko może siedzieć, 
podczas gdy drugie leży)

 - nowoczesne koła z poliuretanu  
(odporne na ścieranie i różnice  
temperatur)

 - amortyzacja wszystkich kół
 - duży kosz na zakupy
 - folia przeciwdeszczowa zasłaniająca  

całą tapicerkę wózka
 - 2 ciepłe pokrowce na nóżki
 - 2 niezależne barierki bezpieczeństwa  

(możliwość wysadzenia dzieci osobno)
 - praktyczny stopień na nóżki
 - prowadnica obszyta ręcznie wysokiej  

jakości skóra ekologiczną,
 - najwyższej jakości tkaniny typu  

eko-len
 - regulowane budki przeciwsłoneczne
 - wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
PN-EN 1888:2012

 - modern twin stroller with 0+ seat  
(for children from birth)

 - canopy with extra section  
and sun visor

 - one hand folding system
 - 5 positions of backrests
 - adjustable leg rest
 - independent adjustments  

of backrests and leg rests   
(one baby can sit while the other 
sleeps)

 - modern PU wheel  
(resistant for rubbing  
and temperature changes)

 - shock absorbers at all wheels
 - large basket
 - full rain cover
 - 2 independent bumper bars
 - 2 warm foot covers
 - useful feet support
 - handle bar covered with ekoleather
 - highest quality ekolinen fabrics
 - adjustable canopies
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

Wersja z miękkimi  
gondolami*
Pram version 
with soft carrycots*

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo.
  Optional accessories which need to be purchased separately.

Siedzisko / miękka gondola
Seat / soft carrycot

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożonego wózka / Unfolded stroller: 92 x 74,5 x 107

Złożonej konstrukcji / Folded chassis:   87 x 74,5 x 36

Szerokość siedziska / Seat width:   33

Wysokość oparcia / Backrest height: 40

Głębokość siedziska / Seat length: 21

Długość podnóżka / Leg rest length: 12

Średnica kół (przednie/tylne)
Wheels diameter (front/rear): 

16.5 / 20

WAGA / WEIGHT [kg]:

12.50
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WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożony wózek z kołami / Unfolded stroller with wheels: 108 x 58 x 110

Złożony wózek z kołami / Folded stroller with wheel: 97 x 58 x 44

Szerokość siedziska (przednie/tylne)
Seat width (front/rear): 

34 / 34

Wysokość oparcia (przednie/tylne)
Backrest height (front/rear): 

40 / 40

Głębokość siedziska (przednie/tylne) 
Seat length (front/rear): 

19 / 17

Długość podnóżka (przednie) / Leg rest length (front): 15

Średnica kół (przednie/tylne)
Wheels diameter (front/rear): 

19 / 23

WAGA / WEIGHT [kg]:

13.00

 - nowoczesny wózek spacerowy  
dla bliźniąt lub dla dzieci rok po roku  
typu „tandem”

 - przednie siedzisko przeznaczone  
dla dziecka w wieku od 6 miesięcy

 - tylne siedzisko przeznaczone dla  
dziecka od narodzin (siedzisko 0+)

 - regulacja podnóżka w przednim  
siedzisku

 - 3-stopniowa regulacja oparcia  
w tylnym siedzisku

 - 2-stopniowa regulacja oparcia  
w przednim siedzisku

 - barierka bezpieczeństwa  
w przednim siedzisku

 - 2 pokrowce na nóżki
 - 2 budki przeciwsłoneczne  

z możliwością regulacji
 - regulacja wysokości prowadnicy
 - system obrotowych kół przednich  

z możliwością blokady do jazdy prosto
 - pełna folia przeciwdeszczowa  

z wywietrznikami
 - plastikowy stopień w przednim  

siedzisku
 - okienko w budce w tylnym siedzisku
 - praktyczna kieszeń w tylnej części  

budki tylnego siedziska
 - bardzo duży kosz pod wózkiem  

z dostępem od tyłu
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa  
PN-EN 1888:2012

 - modern stroller for twins  
or for children born year after year

 - front seat suitable for a child  
from  
6 months old

 - rear seat suitable for a child  
from birth (0+ seat)

 - adjustable leg rest in front seat
 - 3 positions of backrest in rear seat
 - 2 positions of backrest in front seat
 - 2 foot covers
 - 2 canopies with possibility of 

adjusting
 - parent window in rear canopy
 - useful pocket in the back of the  

rear canopy
 - bumper bar in front seat
 - adjustable height of the handle bar
 - swivel/lockable front wheels
 - full rain cover with ventilation
 - plastic step in front seat
 - very large basket with easy access
 - made according to European safety  

standard PN-EN 1888:2012

Regulacja wysokości rączki
Adjustable handle bar height

2 pokrowce na nóżki
2 foot covers

Regulowane oparcie i podnóżek
Adjustable leg rest

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

Otwierany kosz na zakupy
Easy access to the basket

* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo.
Struktura i odcień koloru tkaniny może się różnić od wózka.
* Optional accessories which need to be purchased separately.
Structure and shade of colour may be different from the stroller.

Pearl

Heaven

MIneral

Iron

Heaven

Iron
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WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Rozłożonego wózka / Unfolded stroller: 77 x 81 x 108

Złożonej konstrukcji / Folded chassis:   104 x 46 x 32

Szerokość siedziska / Seat width:   33

Wysokość oparcia / Backrest height: 43

Głębokość siedziska / Seat length: 20

Długość podnóżka / Leg rest length: 15

Średnica kół / Wheels diameter: 17

WAGA / WEIGHT [kg]:

14.00

 - twin stroller
 - independent adjustment  

of backrests and leg rests
 - 4-position backrest recline
 - lockable/swivel front wheels
 - 5-point harness system with pads
 - bumper with height adjustment
 - double layer hoods with sun peaks
 - extra sections in the canopies 

enable to cover the front  
of the stroller

 - 2 x parent window
 - 2 x shopping basket
 - rain cover
 - 2 x foot cover
 - made according to European safety 

standard PN-EN 1888:2012

 - wózek spacerowy dla bliźniąt
 - niezależnie regulowane oparcia  

i podnóżki
 - 4-stopniowa regulacja oparcia
 - samonastawne przednie koła  

z możliwością blokady do jazdy prosto
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  

z osłonkami
 - barierka z regulacją wysokości
 - dwuwarstwowe budki z daszkami 

przeciwsłonecznymi
 - dodatkowe sekcje w budkach 

umożliwiające pochylenie  
ich do przodu,

 - 2 x okienko do podglądania dziecka
 - 2 x koszyk na zakupy
 - pokrowiec przeciwdeszczowy
 - 2 x pokrowiec na nóżki
 - produkt wyprodukowany zgodnie  

z europejską normą bezpieczeństwa   
PN-EN 1888:2012

Folia przeciwdeszczowa 
Rain cover

2 pokrowce na nóżki
2 foot covers

Budka przeciwsłoneczna  
z dodatkową sekcją i daszkiem 
Canopy with extra section  
and sun visor

Tylna kieszeń
Rear pocket

Regulacja wysokości barierki
Adjustable bumper height

Pozycja leżąca
Lying position

Grey Fox

Denim

Latte
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Baza ISOFIX  48
Starter 0+  49
Rotario 50
Tinto 52
Nino isofix  54
Nino  56
Camo 58

FOTELIKI SAMOCHODOWE / CAR SEATS



Black Grey

Baza ISOFIX pozwala na szybszy i pewniejszy montaż fotelika 
w samochodzie. Bazę można zamontować w pojeździe  
na stałe za pomocą systemu ISOFIX lub pasów bezpieczeństwa, 
a każdorazowo montować i demontować sam fotelik. Montaż 
i demontaż fotelika wykonywany jest jednym ruchem. 
Baza gwarantuje również stabilniejszą pozycję fotelika  
w samochodzie. 
 - baza ISOFIX do fotelika STARTER 0+
 - możliwość montażu zarówno za pomocą systemu ISOFIX, 

jak i pasów bezpieczeństwa
 - szybki montaż i demontaż fotelika
 - regulowany kont podpory bazy
 - teleskopowa regulacja długości podpory bazy

The ISOFIX base makes assembling and disassembling  
of the car seat faster and more stable. The base can be 
installed permanently with ISOFIX connectors as well as seat 
belts and only the car seat needs to be installed and removed 
at all times. Installing and removing the car seat can be made  
with one move. The base ensures more stable position  
of the car seat. 
 - ISOFIX base for car seat STARTER 0+
 - possibility of installing using ISOFIX system  

or seat belts
 - fast installation and removal
 - adjustable angle of the support
 - adjustable height of the support

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Długość / Length: 62

Szerokość / Width:   38

Wysokość / Height: 12

WAGA / WEIGHT [kg]:

6.80

 - car seat for group 0+ suitable for children from 0 to 13 kg of weight
 - ECE R44/04 approved
 - 3 point harness system
 - adjustable carry handle
 - foot cover
 - mosquito net
 - mattress for a smaller baby
 - possibility of installing on:  Soul Air, Optimo Air, Optimo, Virage Ecco,  

Virage, Quantum Alu, Quantum Air, Minima, Minima Plus oraz 2ofUS  
strollers using original adaptors*

 - possibility of installing on an original ISOFIX car base*

 - fotelik samochodowy grupy 0+ dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg
 - fotelik posiada europejską homologację ECE R44/04
 - 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - regulacja położenia uchwytu do przenoszenia
 - pokrowiec na nóżki
 - moskitiera zapinana na suwak
 - wkładka dla mniejszego dziecka
 - możliwość montażu na stelażach wózków: Soul Air, Optimo Air,  

Optimo, Virage Ecco, Virage, Quantum Alu, Quantum Air, Minima,  
Minima Plus oraz 2ofUS za pomocą oryginalnych adapterów*

 - przystosowany do montażu w samochodzie na oryginalnej  
bazie ISOFIX*

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Długość / Length: 71

Szerokość / Width:   44

Wysokość (bez uchwytu do przenoszenia):
Height (measured with no carry handle):

58

WAGA / WEIGHT [kg]:

4.00

Pokrowiec 
na nóżki
Foot cover

Moskitiera
Mosquito  
net

Carbon Grey Fox* Wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić dodatkowo.
  Optional accessories which need to be purchased separately.

ECE 
R44/04

ECE 
R44/04

O+
YEARS

FOTELIK SAMOCHODOWY / CAR SEATBAZA ISOFIX / ISOFIX BASE
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FOTELIKI SAMOCHODOWE / CAR SEATS

 - possibility to use fear facing  
for children up to 18 kg

 - modern car seat for groups 0+ 
(0-13 kg) and I (9-18 kg)

 - ISOFIX system (easier 
installation, more stability,  
more safety)

 - innovative 360 degrees rotation 
system (possibility of rotating  
the car seat to a side while 
placing a child or feeding) 
complies ECE R44/04

 - produced in quality system  
ISO 9001

 - 4 positions of seat angle 
(possibility to move weight 
point forward and to reach 
a comfortable sleeping position)

 - 7 positions of head rest height 
adjustment integrated with 
height adjustment of shoulder 
belts

 - 5 point harness system  
(for group I)

 - soft and resistant fabrics  
with sponge undreneath

 - special foam absorbing energy
 - removable/washable soft 

covers
 - soft pad for a small baby made 

of melange fabric
 - soft covers made of high quality 

perforated fabrics ensuring air 
circulation

 - możliwość montażu tyłem  
do kierunku jazdy dla dzieci  
o wadze do 18 kg

 - nowoczesny fotelik przeznaczony  
dla dzieci z grupy 0+ (0-13 kg)  
oraz I (9-18 kg)

 - system szybkiego montażu ISOFIX 
wraz z nogą podpierającą  
(łatwość montażu, lepsza stabilność  
i bezpieczeństwo)

 - innowacyjna funkcja rotacji fotelika 
360 stopni  
(możliwość ustawienia fotelika 
bokiem, co ułatwia posadzenie  
dziecka w foteliku lub karmienie 
podczas postoju)

 - posiada homologację ECE R44/04
 - wyprodukowany w standardzie  

jakości ISO 9001
 - 4-stopniowa regulacja pochylenia 

siedziska (możliwość przesunięcia 
środka ciężkości do przodu  
i tym samym osiągnięcie wygodnej 
pozycji do spania)

 - 7-stopniowa regulacja zagłówka 
zintegrowana z regulacją wysokości  
pasów naramiennych (optymalne 
zabezpieczenie główki dziecka  
na każdym etapie rozwoju) 

 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  
(dla grupy I)

 - miękka przyjazna dla dziecka 
tapicerka wykonana z tkaniny  
podklejonej gąbką

 - zastosowanie specjalnej pianki 
energochłonnej

 - możliwość demontażu tapicerki  
do prania

 - miękka wkładka redukcyjna  
dla mniejszego dziecka wykonana  
z tkaniny typu „melanż”

 - tapicerka wykonana z wysokiej jakości 
tkanin perforowanych zapewniających 
cyrkulację powietrza

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wysokość/długość/szerokość / Height/length/width: 59 x 77 x 45

Szerokość siedziska / Seat width: 32

Głębokość siedziska / Seat length: 33

Wysokość oparcia / Backrest height: 52

WAGA / WEIGHT [kg]:

13.90

Dive

Pearl

Rose

Iron

7-stopniowa regulacja 
zagłówka
7 positions of head rest 
height adjustment 

Funkcja rotacji fotelika 360o

360o rotation system 

4-stopniowa 
regulacja 
pochylenia 
siedziska 
4 positions of 
seat angle 

Łączniki ISOFIX
ISOFIX connectors

ECE 
R44/04 O+ / I [0-18kg]

MONTAZ TYŁEM

DO 18 KG!

Uchwyty 
przytrzymujące 
klamry
Buckle holders
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FOTELIKI SAMOCHODOWE / CAR SEATS

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wysokość/długość/szerokość / Height/length/width: 75 x 54 x 50

Szerokość siedziska / Seat width: 33

Głębokość siedziska / Seat length: 31

Wysokość oparcia / Backrest height: 61

WAGA / WEIGHT [kg]:

11.90

5-stopniowa regulacja 
pochylenia siedziska
5 positions of seat angle

Podstawka dla grupy 0+
0+ base

 - universal car seat for groups  
0+ (0-13 kg), I (9-18 kg)  
and II (15-25 kg)

 - ISOFIX system with Top Tether 
Belt for groups I and II (easier 
installation, more stability,  
more safety)

 - complies ECE R44/04
 - produced in quality system  

ISO 9001
 - 5 positions of seat angle 

(possibility to move weight 
point forward and to reach  
a comfortable sleeping position)

 - 5 point harness system  
(for group 0+ and I)

 - Top Tether belt which enables  
to fasten the car seat backrest

 - modern system of car seat belts  
fastening (more stability  
when not using ISOFIX system)

 - Side Armour (side protection 
system) increases safety in case 
of side collision

 - possibility to install the car seat  
for group I and II both using 
ISOFIX system and using 
traditional car seat belts

 - soft and resistant fabrics  
with sponge underneath

 - Cuddle Me Shock Reducer  
(special foam absorbing energy)

 - removable/washable soft covers
 - soft pad for a small baby made  

of melange fabric
 - soft covers made of high quality  

perforated fabrics ensuring  
air circulation

 - uniwersalny fotelik przeznaczony  
dla dzieci z grupy 0+ (0-13 kg),  
I (9-18 kg) oraz II (15-25 kg)

 - system szybkiego montażu ISOFIX  
z pasem Top Tether dla grupy I  
oraz II (łatwość montażu, lepsza  
stabilność i bezpieczeństwo)

 - posiada homologację ECE R44/04 
 - wyprodukowany w standardzie  

jakości ISO 9001
 - 5-stopniowa regulacja pochylenia  

siedziska (możliwość przesunięcia  
środka ciężkości do przodu i tym  
samym osiągnięcie wygodnej pozycji  
do spania)

 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  
(dla grup 0+ oraz I)

 - pas Top Tether umożliwiający  
dodatkowe usztywnienie oparcia

 - innowacyjny system napinania pasów  
samochodowych (lepsza stabilność  
przy montażu bez użycia systemu  
ISOFIX)

 - system ochrony bocznej Side Armour  
zwiększający bezpieczeństwo podczas  
zderzeń bocznych

 - możliwość montażu fotelika  
dla grupy I oraz II zarówno  
z wykorzystaniem systemu ISOFIX  
jak i za pomocą bezwładnościowych  
pasów bezpieczeństwa

 - miękka przyjazna dla dziecka tapicerka  
wykonana z tkaniny podklejonej gąbką

 - system Cuddle Me Shock Reducer  
(zastosowanie specjalnej pianki  
energochłonnej)

 - możliwość demontażu tapicerki  
do prania

 - miękka wkładka redukcyjna  
dla mniejszego dziecka wykonana  
z tkaniny typu „melanż”

 - tapicerka wykonana z wysokiej jakości  
tkanin perforowanych zapewniających  
cyrkulację powietrza

Pas Top Tether
Top Tether Belt 

System ISOFIX 
ISOFIX system

Łączniki ISOFIX
ISOFIX connectors

ECE 
R44/04

Adriatic

Carbon

Copper

Navy

Titanium

O+ / I + II [0-25kg]
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FOTELIKI SAMOCHODOWE / CAR SEATS

 - universal car seat  
for groups I (9-18 kg),  
II (15-25 kg) and III (22-36 kg)

 - ISOFIX system with Top Tether 
Belt (easier installation,  
more stability, more safety)

 - complies ECE R44/04
 - produced in quality system  

ISO 9001,
 - 5 positions of seat angle 

(possibility to move weight 
point forward and to reach  
a comfortable sleeping position)

 - 10 positions of head rest height 
adjustment integrated with 
height adjustment of shoulder 
belts

 - 5 point harness system  
(for group I)

 - Top Tether belt which enables 
to fasten the car seat backrest

 - modern system of car seat 
belts fastening (more stability 
when not using ISOFIX system)

 - Side Armour (side protection 
system) increases safety  
in case of side collision

 - possibility to install the car seat 
both using ISOFIX system and 
using traditional car seat belts

 - soft and resistant fabrics  
with sponge underneath

 - Cuddle Me Shock Reducer 
(special foam absorbing energy)

 - removable/washable soft 
covers

 - soft pad for a small baby made 
of melange fabric

 - soft covers made of high quality 
perforated fabrics ensuring air 
circulation

 - uniwersalny fotelik przeznaczony  
dla dzieci z grupy I (9-18 kg), 
II (15-25 kg) oraz III (22-36 kg)

 - system szybkiego montażu ISOFIX  
z pasem Top Tether (łatwość montażu, 
lepsza stabilność i bezpieczeństwo)

 - posiada homologację ECE R44/04
 - wyprodukowany w standardzie  

jakości ISO 9001
 - 5-stopniowa regulacja pochylenia 

siedziska (możliwość przesunięcia 
środka ciężkości do przodu i tym 
samym osiągnięcie wygodnej pozycji  
do spania)

 - 10-stopniowa regulacja zagłówka 
zintegrowana z regulacją wysokości  
pasów naramiennych (optymalne 
zabezpieczenie główki dziecka  
na każdym etapie rozwoju)

 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  
(dla grupy I)

 - pas Top Tether umożliwiający 
dodatkowe usztywnienie oparcia

 - innowacyjny system napinania pasów 
samochodowych (lepsza stabilność przy 
montażu bez użycia systemu ISOFIX)

 - system ochrony bocznej Side Armour 
zwiększający bezpieczeństwo podczas 
zderzeń bocznych

 - możliwość montażu fotelika zarówno  
z wykorzystaniem systemu ISOFIX,  
jak i za pomocą bezwładnościowych 
pasów bezpieczeństwa

 - miękka przyjazna dla dziecka tapicerka 
wykonana z tkaniny podklejonej gąbką

 - system Cuddle Me Shock Reducer 
(zastosowanie specjalnej pianki  
energochłonnej)

 - możliwość demontażu tapicerki  
do prania

 - miękka wkładka redukcyjna  
dla mniejszego dziecka wykonana  
z tkaniny typu „melanż”

 - tapicerka wykonana z wysokiej jakości 
tkanin perforowanych zapewniających 
cyrkulację powietrza

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wysokość/długość/szerokość / Height/length/width: 64 x 50 x 51

Szerokość siedziska / Seat width: 33

Głębokość siedziska / Seat length: 31

Wysokość oparcia / Backrest height: 55

WAGA / WEIGHT [kg]:

11.70

10-stopniowa regulacja 
zagłówka
10 positions of head rest 
height adjustment

5-stopniowa regulacja 
pochylenia siedziska
5 positions of seat angle

Pas Top Tether
Top Tether Belt 

System ISOFIX 
ISOFIX system

Łączniki ISOFIX
ISOFIX connectors

ECE 
R44/04

Adriatic

Carbon

Copper

Navy

Titanium

 I + II + III [9-36kg]
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FOTELIKI SAMOCHODOWE / CAR SEATS

 - universal car seat for groups I 
(9-18 kg), II (15-25 kg)  
and III (22-36 kg)

 - complies ECE R44/04
 - produced in quality system  

ISO 9001
 - 5 positions of seat angle 

(possibility to move weight 
point forward  
and to reach a comfortable 
sleeping position)

 - 10 positions of head rest height 
adjustment integrated  
with height adjustment  
of shoulder belts

 - 5 point harness system  
(for group I)

 - modern system of car seat 
belts fastening (more stability 
in a car)

 - Side Armour (side protection 
system) increases safety  
in case of side collision

 - soft and resistant fabrics  
with sponge underneath

 - Cuddle Me Shock Reducer 
(special foam absorbing energy)

 - removable/washable soft 
covers

 - soft pad for a small baby made 
of melange fabric

 - soft covers made of high quality 
perforated fabrics ensuring air 
circulation

 - uniwersalny fotelik przeznaczony  
dla dzieci z grupy I (9-18 kg),  
II (15-25 kg) oraz III (22-36 kg)

 - posiada homologację ECE R44/04 
 - wyprodukowany w standardzie  

jakości ISO 9001
 - 5-stopniowa regulacja pochylenia 

siedziska (możliwość przesunięcia  
środka ciężkości do przodu  
i tym samym osiągnięcie wygodnej 
pozycji do spania)

 - 10-stopniowa regulacja zagłówka 
zintegrowana z regulacją wysokości  
pasów naramiennych (optymalne 
zabezpieczenie główki dziecka  
na każdym etapie rozwoju),

 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa  
(dla grupy I)

 - innowacyjny system napinania pasów 
samochodowych  
(lepsza stabilność fotelika  
w samochodzie)

 - system ochrony bocznej Side Armour 
zwiększający bezpieczeństwo  
podczas zderzeń bocznych

 - miękka przyjazna dla dziecka 
tapicerka wykonana  
z tkaniny podklejonej gąbką

 - system Cuddle Me Shock Reducer  
(zastosowanie specjalnej pianki 
energochłonnej)

 - możliwość demontażu tapicerki  
do prania

 - miękka wkładka redukcyjna  
dla mniejszego dziecka wykonana  
z tkaniny typu „melanż”

 - tapicerka wykonana z wysokiej jakości 
tkanin perforowanych  
zapewniających cyrkulację powietrza

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wysokość/długość/szerokość / Height/length/width: 65 x 50 x 51

Szerokość siedziska / Seat width: 33

Głębokość siedziska / Seat length: 31

Wysokość oparcia / Backrest height: 55

WAGA / WEIGHT [kg]:

8.70

10-stopniowa regulacja zagłówka
10 positions of head rest height adjustment

5-stopniowa regulacja pochylenia siedziska
5 positions of seat angle

Adriatic

Carbon

Copper

Navy

Titanium

 I + II + III [9-36kg]ECE 
R44/04
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FOTELIKI SAMOCHODOWE / CAR SEATS

 - modern car seat for groups II 
(15-25 kg) and III (22-36 kg)

 - ISOFIX system (easier 
installation, more stability,  
more safety)

 - complies ECE R44/04
 - produced in quality system  

ISO 9001
 - possibility to install the car seat 

both using ISOFIX system  
and traditional car seat belts

 - very solid head support  
(special energy absorbing layer)

 - very solid side support (special 
shape of backrest sides)

 - useful elbow rests
 - 6 positions of the back rest  

and head support (ensures 
optimal protection on every 
stage of growth)

 - possibility of angle change  
of the backrest

 - useful cup holder  
(possibility of installing on  
both sides of the seat)

 - soft covers made of high quality 
perforated fabrics ensuring air 
circulation

 - nowoczesny fotelik przeznaczony  
dla dzieci z grupy II (15-25 kg)  
oraz III (22-36 kg)

 - system szybkiego montażu ISOFIX 
(łatwość montażu, lepsza stabilność  
i bezpieczeństwo)

 - posiada homologację ECE R44/04
 - wyprodukowany w standardzie jakości 

ISO 9001
 - możliwość montażu fotelika zarówno 

z wykorzystaniem systemu ISOFIX,  
jak i za pomocą bezwładnościowych 
pasów bezpieczeństwa

 - wyjątkowo solidna ochrona głowy 
dziecka, dzięki zastosowaniu  
warstwy energochłonnej

 - solidna ochrona boczna dzięki 
odpowiednio wyprofilowanym  
bokom oparcia

 - praktyczne podłokietniki
 - 6-stopniowa regulacja wysokości 

oparcia (zapewnia optymalną ochronę 
na każdym etapie rozwoju)

 - możliwość pochylenia oparcia  
(przeniesienie środka ciężkości  
do przodu)

 - praktyczny uchwyt na kubek  
(możliwość montażu po obu stronach 
fotelika)

 - tapicerka wykonana z wysokiej jakości 
tkanin perforowanych  
zapewniających cyrkulację powietrza

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wysokość/długość/szerokość / Height/length/width: 65 x 47 x 47

Szerokość siedziska / Seat width: 37

Głębokość siedziska / Seat length: 35

Wysokość oparcia / Backrest height: 56 75

WAGA / WEIGHT [kg]:

7.10

6-stopniowa regulacja 
wysokości zagłówka
6 position head rest height 
adjustment

Możliwość pochylenia 
oparcia
Possibility of angle change  
of the backrest

Solidna skorupa z plastiku
Solid plastic shell

system ISOFIX
ISOFIX system

Adriatic

Carbon

Copper

Navy

Titanium

II + III [15-36kg]ECE 
R44/04

 58 | easyGO easyGO |  59



Linea  62

KRZESEŁKO DO KARMIENIA / HIGH CHAIR



KRZESEŁKA DO KARMIENIA / HIGHT CHAIRS

Wymiary rozłożonego krzesła w najwyższej pozycji (długość/szerokość/wysokość):
Dimensions of an unfolded chair highest position (length/width/height):

74 / 55 / 107 

cm

Wymiary złożonego krzesła w najniższej pozycji (długość/szerokość/wysokość): 
Dimensions of a folded chair lowest position (length/width/height): 78 / 55 / 23 cm

Zakres regulacji wysokości siedziska (od ziemi do krawędzi siedziska): 
Seat height adjustment range (from the ground to seat edge): 29 – 65 cm

Zakres regulacji stopnia (3 pozycje od stopnia do krawędzi siedziska): 
Feet support adjustment range (from the support to seat edge): 14 / 17 / 19 cm

Odległość tacki od oparcia (3 pozycje, oparcie w pozycji siedzącej): 
Distance from the backrest to the tray (3 positions, backrest in upright position): 18 / 20 / 21 cm

Wysokość od siedziska do tacki / Height from the seat to the tray: 12 cm

Wymiary siedziska, szerokość oparcia / Seat dimensions, backrest width: 25 cm

Wymiary siedziska,  szerokość siedziska / Seat dimensions, seat width: 31 cm

Wymiary siedziska, wysokość oparcia / Seat dimensions, backrest height: 42 cm

Wymiary siedziska, głębokość siedziska / Seat dimensions, seat length: 20 cm

Waga / Weight: 6.7 kg

Basil Niagara

StonePowder 
Pink

 - modern multifunctional high chair  
for children from 6 month till 15 kg

 - 5 positions of height
 - 3 positions of tray
 - 3 positions of backrest
 - 3 positions of feet support
 - soft cover with sponge for comfort
 - detachable seat cover (for cleaning)
 - 5-point harness system
 - stable frame
 - big rubber wheels in the front (easy 

to move)
 - stable rubber stoppers in the rear
 - lightweight aluminium frame

 - modernistyczne wielofunkcyjne krzesełko  
do karmienia przeznaczone dla dzieci  
od 6 miesiąca życia do wagi 15 kg

 - 5 pozycji wysokości
 - 3 pozycje położenia tacki
 - 3 pozycje kąta oparcia
 - 3 pozycje regulacji stopnia na nóżki
 - miękka podklejona gąbką tapicerka 

w modnych kolorach pasujących do 
nowoczesnych wnętrz

 - możliwość demontażu tapicerki do prania
 - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
 - stabilna konstrukcja
 - duże, gumowe kółka w przedniej części 

podstawy krzesełka ułatwiające  
przemieszczanie

 - stabilne gumowe stopery w tylnej części 
podstawy krzesełka,

 - lekki aluminiowy stelaż  

3 pozycje pochylenia oparcia
3 positions of the backrest

3 pozycje położenia tacki
3 positions of the tray

3 pozycje wysokości podnóżka
3 positions of the feet support

5 pozycji wysokości  
siedziska
5 positions of height

 62 | easyGO easyGO |  63



Miękkia gondola 66 
Soft carrycot 
Torby 67
Bags
Termoopakowania 67
Termopacks
Śpiworki 68
Footmuffs
Mufki 68
Hand muffs
Parasolki 69
Sun Parasol
Adaptery 70
Adaptors

AKCESORIA / ACCESSORIES



 - miękka gondola/nosidełko przeznaczona do wózków 
spacerowych posiadających siedzisko 0+  
(siedzisko przystosowane dla dzieci od narodzin)

 - miękka gondola/nosidełko przeznaczone dla dzieci  
od narodzin do 6 miesiąca życia i do 9 kg wagi

 - dedykowane zwłaszcza do modelu wózka bliźniaczego 
EASYGO DOMINO oraz do tylnego siedziska wózka 
EASYGO FUSION

 - podwójny system zapięć gwarantujący bezpieczeństwo 
(montaż w wózku za pomocą karabińczyków  
lub/oraz za pomocą taśm zaciskowych) 

 - usztywniane dno i boki zapewniające stabilność
 - budka przeciwsłoneczna
 - miękka wyściółka i materacyk
 - uchwyty do przenoszenia
 - modne wykończenia wykonane ze skóry ekologicznej

 - soft carrycot for baby strollers with 0+ seat  
(seat for children from birth)

 - soft carrycot for children from birth  
up to 6 months of age and 9 kg of weight

 - designed especially for EASYGO DOMINO twin stroller  
and for rear seat of EASYGO FUSION year by year stroller

 - double system of connection with a stroller for better 
safety

 - stiff bottom and sides for better performance,
 - sun canopy
 - soft lining and mattress
 - carry belts
 - fashionable details made of ecoleather

WYMIARY/ DIMENSIONS [mm]:

Zewnętrzne
Ouside:  100 x 105 x 255

Wewnętrzne
Interior:  70 x 80 x 230

Carbon Grey Fox

 - uniwersalne termoopakowanie na butelki i smoczki różnego typu
 - utrzymuje temperaturę zarówno ciepłych jak i zimnych posiłków i napoi
 - uniwersalny uchwyt do mocowania na wózkach dziecięcych różnych typów
 - grupa styropianowa warstwa izolacyjna zapewniająca utrzymanie 

temperatury przez długi czas
 - modne i estetyczne obszycie tkaniną z laserowo pikowanym wzorem 

 - uniwersal thermopack for bottles of various types
 - keeps temperature of both warm and cold meals and drinks (including milk)
 - universal stroller grip suitable for various types of strollers
 - thick styrofoam layer keeps temperature for a long time
 - covered with fashionable fabrics with laser pattern 

TORBA UNIWERSALNE 
 - system zapięć umożliwiający montaż na różnych typach wózków
 - szeroki pas naramienny zapewniający komfort
 - przednia pokrywa zapinana na klamerkę z pasem o regulowanej długości  

(pozwala skutecznie zamknąć nawet mocno wypełnioną torbę)
 - wnętrze torby zapinane suwakiem
 - tkaniny najwyższej jakości z modnym wzorem pikowanym laserowo

 - grips system which enables to attach the bag to all kinds of strollers
 - wide shoulder belt for comfort
 - front flap lockable with a buckle on a belt with length adjustment  

(makes it possible to safely lock the bag even with much load)
 - interior lockable with a zipper
 - high quality fashoinable fabrics with laser pattern

Carbon Grey FoxWYMIARY/ DIMENSIONS [cm]:

Torba / Bag:  28 x 37 x 13

TERMOOPAKOWANIE  

Coal Pearl Cosmic blueMineral

WYMIARY / DIMENSIONS [cm]:

Wnętrze gondoli / Carrycot interior: 71 x 27 x 20

WAGA / WEIGHT [kg]:

2.00

MIEKKA GONDOLA
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 - wysokiej jakości pikowana ultradźwiękowo tkanina 
 - wnętrze w całości wykonane z ciepłego polaru
 - otwory na pasy dostosowane do wszystkich  

modeli EASYGO zarówno dla dzieci w wieku  
od 0 jak i od 6 miesięcy

 - dodatkowe karabińczyki umożliwiające bezpieczne  
montowanie śpiwora na siedzisku wózka

 - możliwość demontażu przedniej części śpiwora
 - regulacja górnej części śpiwora za pomocą  

ściągacza oraz suwaka

 - high quality quilted with ultrasound fabric
 - interior made of warm polar fabric
 - holes for belts adjusted for all EASYGO strollers  

(both for 0+ and 6+ strollers)
 - additional carabiners to attach the footmuff  

to the seat of the stroller
 - removable front part
 - adjustable upper part of the footmuff  

with a ribbing and a zipper

 - Ciepłe mufki dedykowane do wózków marki easyGO
 - Wnętrze w całości wykonane z ciepłego polaru
 - Mufki zapewniają pewny chwyt w przeciwieństwie  

do tradycyjnych rękawiczek

 - Warm hand muffs for easyGO strollers
 - Interior made of warm polar fabric
 - The muffs ensure a good grip unlike traditional  

hand gloves

FOOTMUFFS 
for easygo strollers

HAND MUFFS 
for easygo strollers

do wózków dziecięcych

do wózków dziecięcych

Carbon Grey Fox

Carbon Grey Fox

WYMIARY/ DIMENSIONS [cm]:

SUN PARASOLS
for easygo strollers

 - uniwersalna parasolka przeciwsłoneczna
 - skuteczna ochrona UV
 - uniwersalny uchwyt z regulacją kąta  

i gumowym zabezpieczeniem
 - możliwość zginania metalowego wysięgnika

 - universal Sun parasol
 - UV protection
 - universal adjustable grip with rubber inside
 - possibility to bend the metal pole

60/60 cm

66
 c

m

do wózków dziecięcych

Carbon Grey Fox
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ADAPTERY / ADAPTORS  Adaptery do fotelika STARTER 0+ i wybranych fotelików innych marek* 
Adaptors for STARTER 0+ and some car seats of different brands*

* O szczegóły pytaj sprzedawcę. / Ask a seller for details. 70 | easyGO
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