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AYTAÇ BEBE Çocuk Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak anne - bebek sektöründe 60 yılı aşkın tecrübeye sahip 
olan uzman kadromuzla bebek araç gereçleri imalatında Türkiye Anne - Bebek pazarına hizmet veren firma-
lar arasında yer almaktayız.

1960’lı yıllardan günümüze gelindiğinde, 2001 yılında güncel şirket ünvanımızla üretime başlamış ve sektörün 
önde gelen firmalarından biri olarak yolumuza devam etmekteyiz. “4 Baby” ve “Infiniti” markalı ürünlerin ve 
birçok kurumsal markanın üreticisi olarak yerli üretimin öncüsü olmaya gönüllü, çalışan kadromuz ve yetişmiş 
insan kaynağımızı her geçen gün yenilerini ilave ederek emin adımlarla sürdürmekteyiz.

Geçmişten günümüze gelişen tesisimizle uzman çalışanımızla, en iyi ve en kaliteli ürünü, en uygun fiyatlarla 
müşterilerimize sunmayı hedefleyen firmamız, bu nedenle her zaman en uygun fiyata en kaliteli ürünleri üret-
mektedir.

4 Baby ürünleri, 2017 yılından itibaren sürekli geliştirilen Ar-Ge çalışmaları ile yeni nesil bebek araç gereçleri 
için üretilmektedir. “Geleceği bugün üretiyoruz” sloganımızla Türkiye’de üretim alt yapısı ve müşteri memnu-
niyeti ile bu sektörün en iyisi olabilmek, dünya da ülkemizi temsil edebilmek ve her zaman daha iyisi olduğunu 
varsayarak çalışıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz.

www.aytacbebe.com.tr   /   www.4baby.com.tr
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Travel Sistem
Bebek Arabaları

Bebeğinizin büyüme dönemlerine ve sizlerin pratik kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş 
4 Baby Travel Sistem Bebek Arabaları, hafif tasarımı ve pratik kullanımı sayesinde bebeğinizi 
doğumdan itibaren 15 kg’a (36 ay’a) kadar özgürce gezdirebilirsiniz.
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Krom Kaplı
Alüminyum Şase

Bronz Kaplı
Alüminyum Şase

9,5 Kg

KG

62 cm
76 cm

105 cm

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB510-1
8683363901409

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB510-3
8683363901416

:
:
:

4

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum bronz veya krom kaplamalı hafif gövde
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● İtme kolunda koruyucu deri kılıf
● Bebek arabanızın elinizden kaçmasını önleyen bileklik
● Özel kapitone döşeme
● Yükseklik ayarlı itme sapı
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen ön bar
● Tek tuş fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında otomatik kilitlenme
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 62 cm, Boy: 76 cm, Yükseklik: 105 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ VE YAĞMURLUK HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-510 Travel Sistem Bebek Arabası

Safran Bronz
Premium

Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Geniş iç hacim360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Ayarlanabilir deri itme kolu Hediye ayak örtüsü3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB520-3
8683363901430

:
:
:

AB-520 Travel Sistem Bebek Arabası

Safran Krom
Premium

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB520-2
8683363901423

:
:
:
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Travel Sistem Portbebe

Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar



S
a

fr
a
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Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Kolay temizlenebilir kapitone desenli lüks kumaş

Darbelere dayanıklı ön gövde

Özel BRONZ veya KROM kaplamalı oturma ünitesi

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360o dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Alüminyum BRONZ veya KROM kaplama şase gövde

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kolay takılıp çıkarılabilen deri ön bar

Pratik takılıp çıkarılabilen ve yatış pozisyonu
ayarlanabilen oturma ünitesi

Çok kademeli ayarlanabilen itme kolu

İtme kolunda koruyucu deri kılıf

Bebek arabanızın elinizden kaçmasını önleyen bileklik

6





Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,1 Kg

KG

62 cm
72 cm

102 cm

Siyah
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB540-1
8683363901805

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB540-2
8683363901812

:
:
:
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● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold veya siyah kaplamalı hafif gövde
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● İtme kolunda koruyucu deri kılıf
● Özel lüks iç ped
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen ön bar
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek tuş fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında otomatik kilitlenme
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 62 cm, Boy: 72 cm, Yükseklik: 102 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ VE YAĞMURLUK HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-540 Travel Sistem Bebek Arabası

GoldSmart

Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar
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Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB541-3
8683363901836

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB541-2
8683363901829

:
:
:

AB-541 Travel Sistem Bebek Arabası

Smart

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Travel Sistem Portbebe360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Kolay katlanır ve katlandığında
az yer kaplar

Hediye ayak örtüsü3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

4 kademe ayarlanabilir
ayak dayanağı
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Genel Özellikler

Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Kolay temizlenebilir ekstra iç ped

Ayarlanabilir ayak dayanağı

Darbelere dayanıklı ön gövde

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360 derece dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplama şase gövde

Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplamalı oturma ünitesi

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kolay takılıp çıkarılabilen deri ön bar

Pratik takılıp çıkarılabilen ve yatış pozisyonu ayarlanabilen
oturma ünitesi

İtme kolunda koruyucu deri kılıf

Kolay katlamayı sağlayan pratik katlama butonu

10





Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,3 Kg

KG

62 cm
72 cm

102 cm

Siyah
Alüminyum Şase

12

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB530-2
8683363901317

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB530-1
8683363901300

:
:
:

Box Gold

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum hafif gövde
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● İtme kolunda koruyucu deri kılıf
● Özel lüks iç ped
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen ön bar
● Ayarlanabilir deri ayak dayanağı
● Tek tuş fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında otomatik kilitlenme
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 62 cm, Boy: 72 cm, Yükseklik: 102 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-530 Travel Sistem       Bebek Arabası



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Ayarlanabilir
ayak dayanağı

Kolay katlanır ve katlandığında
az yer kaplar

Hediye ayak örtüsü3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Travel Sistem Tam yatabilen
oturma ünitesi

Box

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB531-2
8683363901324

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB531-3
8683363901331

:
:
:

AB-531 Travel Sistem Bebek Arabası

13



Genel Özellikler

Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik

Kolay temizlenebilir ekstra iç ped

Kolay temizlenebilir ve ayarlanabilir deri ayak dayanağı

Darbelere dayanıklı ön gövde

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360 derece dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kolay takılıp çıkarılabilen deri ön bar

Kolay katlamayı sağlayan pratik katlama butonu

14

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplama şase gövde

Pratik takılıp çıkarılabilen ve
yatış pozisyonu ayarlanabilen oturma ünitesi

İtme kolunda koruyucu deri kılıf



COOL GOLD
Travel Sistem Bebek Arabası



Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,1 Kg

KG

62 cm
76 cm

105 cm

Siyah
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB480-1
8683363901508

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Siyah
AB480-4
8683363901515

:
:
:

Cool Gold

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum hafif gövde
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● İtme kolunda koruyucu kılıf
● Çok kademeli ayarlanabilen itme kolu
● Özel lüks iç ped
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen ön bar
● Tek tuş fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında otomatik kilitlenme
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 62 cm, Boy: 76 cm, Yükseklik: 105 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ VE YAĞMURLUK HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-480 Travel Sistem Bebek Arabası
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Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Siyah
AB482-4
8683363901522

:
:
:

Cool Siyah
AB-482 Travel Sistem Bebek Arabası

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Travel Sistem PortbebeAyarlanabilir
deri itme kolu

Pratik kullanılabilen
tek nokta fren sistemi

Hediye ayak örtüsü3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

17



İtme kolunda koruyucu kılıf

Çok kademeli ayarlanabilen itme kolu

Tek el ile açılıp kapanabilen 5 nokta emniyet kemeri

Pratik takılıp çıkarılabilen ve yatış pozisyonu
ayarlanabilen oturma ünitesi

Kolay temizlenebilir ekstra lüks iç ped

Özel GOLD kaplı oturma ünitesi

Geniş alt sepet

Pratik kullanılabilen tek nokta fren sistemi

360o dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Kolay takılıp çıkarılabilen
rulmanlı arka tekerlekler

Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplama şase gövde

Bebek arabasının elinizden kaçmasını önleyen bileklik

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik

Genel Özellikler

18





Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,2 Kg

KG

62 cm
76 cm

105 cm

Siyah
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB490-1
8683363901607

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Siyah
AB490-2
8683363901614

:
:
:

Comfort Gold

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum hafif gövde
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● İtme kolunda koruyucu kılıf
● Çok kademeli ayarlanabilen itme kolu
● Özel lüks iç ped
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen ön bar
● Tek tuş fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında otomatik kilitlenme
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 62 cm, Boy: 76 cm, Yükseklik: 105 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ VE YAĞMURLUK HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-490 Travel Sistem Bebek Arabası

20

Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Comfort Siyah
AB-492 Travel Sistem Bebek Arabası

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Travel Sistem PortbebeAyarlanabilir
deri itme kolu

Pratik kullanılabilen
tek nokta fren sistemi

Hediye ayak örtüsü3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB492-2
8683363901621

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB492-3
8683363901638

:
:
:

2121



Genel Özellikler

22

İtme kolunda koruyucu kılıf

Çok kademeli ayarlanabilen itme kolu

Tek el ile açılıp kapanabilen 5 nokta emniyet kemeri

Pratik takılıp çıkarılabilen ve yatış pozisyonu
ayarlanabilen oturma ünitesi

Kolay temizlenebilir ekstra lüks iç ped

Özel GOLD veya SİYAH oturma ünitesi

Geniş alt sepet

Pratik kullanılabilen tek nokta fren sistemi

360O dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Kolay takılıp çıkarılabilen rulmanlı arka tekerlekler

Alüminyum GOLD veya SİYAH şase gövde

Bebek arabasının elinizden kaçmasını önleyen bileklik

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik





Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,9 Kg

KG

53 cm
70 cm

103 cm

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB430-1
8683363900907

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB430-2
8683363900914

:
:
:

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Ayarlanabilir itme kolu
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 53 cm, Boy: 70 cm, Yükseklik: 103 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-430 Travel Sistem Bebek Arabası
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Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir
Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB430-3
8683363900921

:
:
:

25

Tam kapanabilen tenteKolay katlanır

Genel Özellikler için çift yönlü
kategori sayfasına bakınız. (Syf. No:46)

Ayarlanabilir
deri itme kolu

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler



Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

9,9 Kg

KG

53 cm
70 cm

103 cm

Siyah
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB431-2
8683363900938

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB431-3
8683363900945

:
:
:

26

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum siyah hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Ayarlanabilir itme kolu
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 53 cm, Boy: 70 cm, Yükseklik: 103 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-431 Travel Sistem Bebek Arabası



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Genel Özellikler için çift yönlü
kategori sayfasına bakınız. (Syf. No:46)

Ayarlanabilir
deri itme kolu

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilirTam kapanabilen tenteKolay katlanır

27



Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

99 cm

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB460-1
8683363901102

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB460-2
8683363901119

:
:
:

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 99 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-460 Travel Sistem Bebek Arabası

28



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Genel Özellikler için çift yönlü
kategori sayfasına bakınız. (Syf. No:50)

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB460-3
8683363901126

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB460-5
8683363901140

:
:
:

2129

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Tam kapanabilen tente

Travel Sistem



Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

9,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

99 cm

Beyaz
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB450-1
8683363901201

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB450-2
8683363901218

:
:
:

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum beyaz hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen oturma ünitesi
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 99 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-450 Travel Sistem Bebek Arabası
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Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Genel Özellikler için çift yönlü
kategori sayfasına bakınız. (Syf. No:50)

Travel Sistem

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB450-3
8683363901225

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB450-5
8683363901249

:
:
:

2131

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Kolay katlanır ve katlandığında
az yer kaplar



Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

8,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

100 cm

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB440-1
8683363901003

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB440-2
8683363901010

:
:
:

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold kaplama hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Ayarlanabilen ve kolay temizlenebilen ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 100 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Olympus Gold

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-440 Travel Sistem Bebek Arabası
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Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Genel Özellikler için çift yönlü
kategori sayfasına bakınız. (Syf. No:56)

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Kolay katlanırRenk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB440-3
8683363901027

:
:
:

2133



Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

8,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

100 cm

Ana Kucağı
Taşıma Kapasitesi

0-13 KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum siyah hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç pedı
● Komple kapanabilen tente
● Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Ayarlanabilen ve kolay temizlenebilen ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Olympus Siyah

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB441-1
8683363901034

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB441-2
8683363901041

:
:
:

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Bebek Arabası Özellikleri

Ana Kucağı Özellikleri

AB-441 Travel Sistem Bebek Arabası
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Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Travel Sistem

Genel Özellikler için çift yönlü
kategori sayfasına bakınız. (Syf. No)

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB441-3
8683363901058

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Bordo
AB441-6
8683363901065

:
:
:

2135

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Kolay katlanır



Collection
2022

Kabin Bebek Arabası



Bebeğinizin büyüme dönemlerine ve sizlerin pratik kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş 4 Baby Drone Kabin Lüks 
Bebek Arabası, hafif tasarımı ve pratik kullanımı sayesinde bebeğinizi doğumdan itibaren (36 ay)  15 kg’a kadar özgürce 
gezdirebilirsiniz.

Drone Kabin Lüks Bebek Arabasının tek tuşla kolayca sabitlenebilen ön tekerlekleri, mekanizmasında bulunan rulmanlar 
sayesinde 360o dönebilir ve istediğiniz an manevra yapmanıza kolaylık sağlar. Aynı zamanda çift amortisörlü arka teker-
lekleri bebeğinize maksimum konforlu seyahat keyfi sunar.

Özel boyalı alüminyum gövdesi kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Ağırlığı sadece 7,3 kg’dır. 

4 Baby Drone Kabin lüks bebek arabası, çıkacağınız her yolculukta sizlere eşlik etmek için kompakt tasarımı sayesinde 
ön barı çıkarmadan tek el ile katlanır ve katlandığında otomatik kilitlenir.

Taşımada kolaylık sağlayan ayarlı taşıma kolu sayesinde valiz gibi her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Katlandığında az yer 
kapladığı için uçaklarda el bagajı olarak kabul edilebilir. Ayrıca katlandığında desteksiz dik pozisyondan durabilir.

Kg
7,3



Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

7,3 Kg

KG

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

48 cm
67 cm

101 cm

Siyah
Alüminyum Şase

● Doğumdan itibaren 15 kg’a kadar kullanılabilme
● Tek el ile katlanır ve katlandığında otomatik kilitlenir
● Katlandığında taşımada kolaylık sağlayan taşıma sapı
● Taşımayı kolaylaştıran ayarlı çekme kolu
● Özel boyalı alüminyum gövde
● Tam yatabilen ve ayarlanabilen sırt dayanağı
● Tente arkasında mini cep
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Pratik açılabilen ön bar
● Ekstra lüks iç ped
● Ayarlanabilir güneş siperlikli tente
● Soğuk havalar için ayak rüzgarlığı
● Katlandığında desteksiz ayakta durabilme
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta frenleme sistemi
● Çıkarılabilir ön ve arka tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Ön barı çıkarmadan katlanabilme
● Katlı halde uçakta el bagajı olarak kabul edilir
● Kompakt tasarımı sayesinde katlandığında az yer kaplar
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 48 cm, Boy: 67 cm, Yükseklik: 101 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Drone

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB380-1
8683363900808

:
:
: Renk

Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB380-2
8683363900815

:
:
:

Bebek Arabası Özellikleri

AB-380 Kabin Lüks Bebek Arabası
Gold
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Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Geniş iç hacim360o dönebilen ve sabitlenebilen
ön tekerlekler

Tek nokta fren sistemi

Katlandığında az yer kaplar Taşıma kılıfı hediyeli

Hediye ayak örtüsü Tentede deri güneşlikTente arkasında mini cep5 nokta emniyet kemeri

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB381-2
8683363900822

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB381-3
8683363900839

:
:
:

2139

Drone
AB-381 Kabin Lüks Bebek Arabası

Siyah



Genel Özellikler

40

Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik

Kolayca açılıp kapanabilen ön bar

Kolay temizlenebilen ve ayarlanabilen ayak dayanağı

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360O dönebilen ön tekerlekler

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Tek el ile kolayca katlanabilen kompakt tasarıma sahip
Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplama şase gövde

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Kolay temizlenebilen ekstra lüks iç ped

Kolayca ayarlanabilen yatış kademelerine sahip
oturma ünitesi

İtme kolunda koruyucu deri kılıf



2141

Ayarlanabilen ve tam
yatabilen oturma ünitesi

Ayarlanabilen
ayak dayanağı

Kolay
açılıp kapanabilen ön bar

Bebeğinizi oturma ünitesine rahatça
oturtmak ve almak için tek dokunuşla

kolayca açılıp kilitlenebilen ön bar
sayesinde bebeğiniz her zaman daha güvende.

Ekstra lüks iç ped

Oturma ünitesi içerisinde bulunan
ekstra lüks iç pedi sayesinde bebeğiniz

konforlu yolculuk yapar

Çıkacağınız her yolculukta özel lüks kumaştan
yapılan su geçirmez dayanıklı tente ile bebeğiniz çeşitli
hava şartlarından etkilenmez ve rahatı hep yerinde olur.

Ayrıca soğuk havalar için tasarlanan
ayak örtüsü çocuğunuzu rüzgarın etkisinde korur.

Su geçirmez tente

Ayarlanabilen ve tam yatabilen oturma ünitesini
pratik ayarlama mandalı sayesinde kolayca bebeğinizin rahatına göre

istediğiniz pozisyona ayarlayabilir ve seyahat esnasında
konforlu bir uyku için tam yatırabilirsiniz.

4 Baby Drone Kabin Lüks Bebek Arabası, çıkacağınız her yolculukta
sizlere eşlik etmek için kompakt tasarımı sayesinde

ön barı çıkarmadan tek el ile katlanır ve katlandığında otomatik kilitlenir. 

Taşımada kolaylık sağlayan ayarlı taşıma kolu sayesinde
valiz gibi her an yanınızda taşıyabilirsiniz.



Collection
2022

Çift Yönlü
Bebek Arabaları

4 Baby Çift Yönlü Bebek Arabaları, ayarlanabilen ve tam yatabilen oturma ünitelerini pratik ayarlama 
mandalı sayesinde bebeğinizin rahatına göre kolayca istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz.





Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,9 Kg

KG

53 cm
70 cm

103 cm

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold kaplama hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
●  4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Ayarlanabilir deri itme kolu
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 53 cm, Boy: 70 cm, Yükseklik: 103 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB350-1
8683363900600

:
:
: Renk

Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB350-2
8683363900617

:
:
:

Bebek Arabası Özellikleri

AB-350 Çift Yönlü Bebek Arabası

44



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Ayarlanabilir
deri itme kolu

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB350-3
8683363900624

:
:
:
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Tam kapanabilen tenteKolay katlanır



46

Genel Özellikler

Kolay açılıp kapanabilen tente

Deri güneşlik

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kolay temizlenebilen ve ayarlanabilen ayak dayanağı

Darbelere dayanıklı ön gövde

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360 derece dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplama şase gövde

Kolayca takılıp çıkarılabilen mama tablası

Kolay temizlenebilen ekstra lüks iç ped

Ekstra bardaklık

Kolayca çift yönlü ayarlanabilir

İtme kolunda koruyucu deri kılıf

Çok kademeli ayarlanabilir itme kolu

Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir



● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum siyah hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
●  4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Ayarlanabilir deri itme kolu
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu ve rulmanlı tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 53 cm, Boy: 70 cm, Yükseklik: 103 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Bebek Arabası Özellikleri

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

9,9 Kg

KG

53 cm
70 cm

103 cm

47

Siyah
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB351-2
8683363900631

:
:
: Renk

Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB351-3
8683363900648

:
:
:

AB-351 Çift Yönlü Bebek Arabası



● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold kaplama hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
●  4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 99 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Bebek Arabası Özellikleri

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

9,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

99 cm

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB310-1
8683363900402

:
:
: Renk

Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB310-2
8683363900419

:
:
:
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AB-310 Çift Yönlü Bebek Arabası



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Kolay katlanır
Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB310-3
8683363900426

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB310-5
8683363900440

:
:
:

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler

Tam kapanabilen tente
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Genel Özellikler

Kolay açılıp kapanabilen tente

Tentede güneşlik

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kolay temizlenebilen ve ayarlanabilen ayak dayanağı

Darbelere dayanıklı ön gövde

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360 derece dönebilen süspansiyonlu ön tekerlekler

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Alüminyum GOLD veya BEYAZ kaplama şase gövde

Kolayca takılıp çıkarılabilen mama tablası

Kolay temizlenebilen ekstra lüks iç ped

Ekstra bardaklık

Kolayca çift yönlü ayarlanabilir

İtme kolunda koruyucu kılıf

Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir



4 Baby Çift Yönlü Bebek Arabaları, ayarlanabilen ve tam yatabilen oturma ünitelerini pratik ayarlama 
mandalı sayesinde bebeğinizin rahatına göre kolayca istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz.



● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum beyaz kaplama hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
●  4 farklı pozisyona ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Çıkarılabilen mama tablası
● Ayarlanabilir ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 99 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Bebek Arabası Özellikleri

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

9,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

99 cm

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB320-1
8683363900501

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB320-2
8683363900518

:
:
:
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AB-320 Çift Yönlü Bebek Arabası

Beyaz
Alüminyum Şase



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Genel Özellikler için
“sayfa no: 50” bakınız.

Kolay katlanır
Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB320-3
8683363900525

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB320-5
8683363900549

:
:
:

Tam kapanabilen tente

53

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ve sabitlenebilen
süspansiyonlu ön tekerlekler



54



Genel Özellikler

Kolay açılıp kapanabilen tente

Tente üzerinde bebek gözlem penceresi

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kolay temizlenebilen ve ayarlanabilen ayak dayanağı

Darbelere dayanıklı ön gövde

360 derece dönebilen ön tekerlekler
Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Alüminyum GOLD veya SİYAH şase gövde

Koruyucu ön bar

Kolay temizlenebilen ekstra lüks iç ped

İtme kolunda koruyucu kılıf

Kolayca çift yönlü ayarlanabilir
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Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase

8,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

100 cm

Olympus Gold

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB360-1
8683363900709

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB360-2
8683363900716

:
:
:

● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold kaplama hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Ayarlanabilen ve kolay temizlenebilen ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu arka tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 100 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Bebek Arabası Özellikleri

AB-360 Çift Yönlü Bebek Arabası

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG
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Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Oturma ünitesi çift yönlü kullanılabilir

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ön tekerlekler

Kolay katlanırRenk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB360-3
8683363900723

:
:
:



● Doğumdan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold kaplama hafif gövde
● Çift yönlü kullanılabilme
● Ayarlanabilen ve tam yatabilen sırt dayanağı
● Ekstra lüks iç ped
● Komple kapanabilen tente
● Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Ayarlanabilen ve kolay temizlenebilen ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu arka tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında mandal yardımı ile kilitlenebilir
● 4 Baby taşıma koltuğu ile birlikte travel sistem olarak kullanılabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 55 cm, Boy: 71 cm, Yükseklik: 100 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Bebek Arabası Özellikleri

8,9 Kg

KG

55 cm
71 cm

100 cm

Olympus Siyah

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB361-1
8683363900730

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB361-2
8683363900747

:
:
:
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AB-361 Çift Yönlü Bebek Arabası

Siyah
Alüminyum Şase

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
15 kg ’ a kadar

Geniş alt sepet Hediye ayak örtüsü Ekstra iç ped Kolay temizlenebilen
ayak dayanağı

3 kademe ayarlanabilen
oturma ünitesi

360o dönebilen ön tekerlekler

Genel Özellikler için
“sayfa no: 56” bakınız.

Kolay katlanır
Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB361-3
8683363900754

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Bordo
AB361-6
8683363900761

:
:
:

Kapanabilen tente
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Collection
2022

Baston
Bebek Arabaları

4 Baby Lüks Baston Bebek Arabalarını, pratik şekilde katlayabilirsiniz. Katlandığında otomatik kilit 
mekanizması ve taşımada kolaylık sağlayan taşıma sapı sayesinde seyahatlerinizde zorlanmadan 
yanınızda taşıyabilirsiniz. Kolay katlanır ve az yer kaplar.





BARON GOLD

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB200-1
8683363900204

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB200-2
8683363900211

:
:
:

● 6. aydan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum gold veya siyah hafif gövde
● Tam yatabilen ve 4 kademe ayarlanabilen sırt dayanağı
● Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
● Ekstra boyun destek yastığı
● Çıkarılabilen ön bar
● Kılıflı itme sapı
● Tam kapanabilen tente
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Ayarlanabilen ve kolay temizlenebilen ayak dayanağı
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir arka ve ön tekerlekler
● 360o dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerlekler
● Süspansiyonlu arka tekerlekler
● Geniş alt sepet
● Katlandığında otomatik kilitlenme
● Kolay taşınabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 48 cm, Boy: 63 cm, Yükseklik: 104 cm
● AYAK ÖRTÜSÜ HEDİYELİ

Bebek Arabası Özellikleri
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AB-200 Tam Yatar Lüks Baston Bebek Arabası

48 cm
63 cm

104 cm

Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

7,8 Kg

KG

Siyah
Alüminyum Şase

Gold Kaplamalı
Alüminyum Şase



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+6 aydan
15 kg ’ a kadar

Geniş iç hacim360o dönebilen ve sabitlenebilen
ön tekerlekler

Tek nokta fren sistemi

Katlandığında az yer kaplar Kolay taşınabilir

Ekstra boyun
destek yastığı

Ayarlanabilir
ayak dayanağı

Tente üzerinde bebek gözlem
penceresi

5 nokta emniyet kemeri

BARON SİYAH
AB-211 Tam Yatar Lüks Baston Bebek Arabası

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB211-2
8683363900228

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB211-3
8683363900235

:
:
:

2163



BA
RO

N
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Kolay açılıp kapanabilen tente

Kolayca açılıp kapanabilen ön bar

Kolay temizlenebilen ve ayarlanabilen ayak dayanağı

Kilitlenebilen ön tekerlekler

360O dönebilen ön tekerlekler

Pratik kullanılabilen fren sistemi

Geniş alt sepet

Tek el ile kolayca katlanabilen kompakt tasarıma sahip
Alüminyum GOLD veya SİYAH kaplama şase gövde Tek el ile açılabilen 5 nokta emniyet kemeri

Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri

Kolay temizlenebilen ekstra lüks boyun destek yastığı Kolayca ayarlanabilen yatış kademelerine sahip
oturma ünitesi

İtme kolunda koruyucu kılıf

Tente üzerinde bebek gözlem perceresi

Darbelere dayanıklı ön gövde

Tam kapanabilen tente



2165

Ayarlanabilen ve tam
yatabilen oturma ünitesi

Ayarlanabilen
ayak dayanağı

Tam kapanan tente

Ayarlanabilen ve tam yatabilen oturma ünitesini
pratik ayarlama mandalı sayesinde kolayca bebeğinizin rahatına göre

istediğiniz pozisyona ayarlayabilir ve seyahat esnasında
konforlu bir uyku için tam yatırabilirsiniz.

Kolay
takılıp çıkarılabilir ön bar

Bebeğinizi oturma ünitesine rahatça
oturtmak ve almak için tek dokunuşla

kolayca açılıp kilitlenebilen ön bar
sayesinde bebeğiniz her zaman daha güvende.

Çıkacağınız her yolculukta dayanıklı tente ile
bebeğiniz çeşitli hava şartlarından etkilenmez

ve rahatı hep yerinde olur.

Çıkacağınız her yolculukta özel lüks kumaştan
yapılan su geçirmez dayanıklı kumaş ile bebeğiniz çeşitli
hava şartlarından etkilenmez ve rahatı hep yerinde olur.

Su geçirmez kumaş

Kolay katlanır ve taşınır

Ön barı çıkarmaya gerek duymadan katlayabilirsiniz.
Katlandığında otomatik kilit mekanizması ve taşımada

kolaylık sağlayan taşıma sapı sayesinde
seyahatlerinizde zorlanmadan yanınızda taşıyabilirsiniz.



Bebek Arabası
Taşıma Kapasitesi

0-15 KG

4,6 Kg

KG

44 cm
60 cm

95 cm

Siyah
Alüminyum Şase

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB210-1
8683363900242

:
:
: Renk

Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB210-2
8683363900259

:
:
:

● 6. aydan itibaren kullanılabilme
● Alüminyum siyah hafif gövde
● 5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Tek nokta fren sistemi
● Çıkarılabilir ön tekerlekler
● 360o dönebilen ön tekerlekler
 ● Katlandığında otomatik kilitlenme
● Kolay taşınabilir
● Taşıma kapasitesi : 15 KG
● En: 44 cm, Boy: 60 cm, Yükseklik: 95 cm

Baston Bebek Arabası Özellikleri
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AB-210 Baston Bebek Arabası



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+6 aydan
15 kg ’ a kadar

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB210-3
8683363900266

:
:
: Renk

Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB210-5
8683363900273

:
:
:

2167

Geniş iç hacim360o dönebilen tekerlekler Tek nokta fren sistemi 5 nokta emniyet kemeri



Collection
2022

Mama
Sandalyeleri

Bebeklerin büyüme dönemlerine uygun olarak dizayn edilmiş 4 Baby Mama Sandalyeleri, bebeklerin 
beslenme ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri için annelere büyük kolaylık sağlar.

Bebeğinizin 6.aydan itibaren 3 yaşına kadar kullanabileceğiniz 4 Baby Mama Sandalyeleri, geniş 
oturma haznesi sayesinde bebeğinizin gelişim sürecinin her anında yanında.



FORMULA
Asansörlü Mama Sandalyesi



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+6 aydan
3 yaş ’ a kadar

● +6 ay'dan itibaren 3 yaşına kadar kullanılabilme,
● 3 pozisyona ayarlanabilen sırt dayanağı,
● 7 farklı pozisyonda yükseklik ayarı yapılabilme,
● 2 pozisyonda ayarlanabilir ayak dayanağı,
● Ayarlanabilir 5 nokta emniyet kemeri,
● Oturma ünitesi kolay silinebilir,
● Çıkarılabilir ve çift tablalı tepsi bebeğin kilosuna göre ayarlanabilir,
● Tepsinin altındaki bar sayesinde bebek aşağıya doğru kayarak düşmez,
● Ön tarafındaki tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilme,
● Bebeklerin hassas ciltlerine zarar vermeyen ultra yumuşak malzemeden
   üretilmiştir,
● Tek hareket ile katlanıp açılabilir, katlandığında desteksiz ayakta durabilir
   ve çok az yer kaplar,
● Taşıma kapasitesi : 15 kg
● En: 50 cm, Boy: 76 cm, Yükseklik: 102 cm

FORMULA

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB100-2
8683363900044

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB100-3
8683363900020 

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

 Siyah
AB100-4
8683363900037

:
:
:

Mama Sandalyesi Özellikleri

AB-100 Asansörlü Mama Sandalyesi
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Siyah
Alüminyum Şase

8,5 Kg

KG

Mama Sandalyesi
Taşıma Kapasitesi

3 yaş
+6ay

Beyaz
Alüminyum Şase

102 cm

76 cm
50 cm
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3 pozisyona ayarlanabilen
sırt dayanağı ve

2 kademe ayarlanabilen
ayak tablası

7 kademe ayarlabilen yükseklik Geniş iç hacim

Ayarlanabilir sırt dayanağı ve ayak tablası ile
bebeğinizi ister oturtarak mama yedirebilir,

ister oyun oynatabilir isterseniz uyutabilirsiniz.

7 kademeli yükseklik ayarı bulunan oturma ünitesini
pratik ayarlama mandalları sayesinde kolayca

istediğiniz pozisyonda kullanabilirsiniz.

Bebeğinizin doğumunun 6.ayından itibaren
3 yaşına kadar kullanabileceğiniz 4 Baby Formula
Asansörlü Mama Sandalyesi geniş oturma haznesi

sayesinde bebeğinizin gelişim sürecinin her anında yanında.

Oturma yeri
sırt yüksekliği

49 cm

Ayak pedi
yüksekliği

12 cm

Oturma yeri
genişliği
30 cm

Oturma yeri
derinliği
20 cm

Çift tablalı mama tepsisi

Çıkarılabilen ve kolay temizlenebilen çift tablalı
mama tepsisi bebeğinizin hassas cildine zarar

vermeyen malzemeden üretilmiştir.

3 kademe ayarlanabilir

Bebeğinizin kilosuna ve gelişimine göre
3 kademe ayarlanabilen mama tepsisini,

bebeğinizden uzaklaştırabilir veya
yakınlaştırabilirsiniz.

3 kademeli ayarlanabilen
ayak platformu

Bebeğinizin boyuna göre ayarlanabilen
3 kademeli ayak basma platformu ile
4 Baby Formula Mama Sandalyeniz

bebeğiniz ile birlikte büyüyecek.
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Pratik taşıma

Ön kısımda bulunan tekerlekleri sayesinde
evinizin içerisinde dilediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

Arka kısımda bulunan stoperler sayesinde bebeğiniz
bebeğiniz mama sandalyesinin içinde hareket etse bile sabit durur.

Pratik katlama

4 Baby Formula Mama Sandalyesi, tek hareket ile
katlanıp açılabilir, katlandığında desteksiz ayakta

durabilir ve çok az yer kaplar.

5 nokta emniyet kemeri

Formula Mama Sandalyesinin 5 nokta
emniyet kemeri, tek tuşla kolayca çıkarılıp
sabitlenebilir ve bebeğinizin güvenliğini

en iyi şekilde sağlar.

Kaymayı engelleyici bar

Tepsinin altındaki bar sayesinde
bebeğiniz aşağıya doğru kayarak düşmez

Kolay silinebilen ve temizlenebilen
deri kumaş

Kolay silinebilen ve temizlenebilen
deri kumaşı hiç bir şekilde bebeğinizin

sağlığı için zararlı madde içermez.





Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+6 aydan
3 yaş ’ a kadar

100 cm

72 cm
59 cm

Mama Sandalyesi
Taşıma Kapasitesi

3 yaş
+6ay

Beyaz
Alüminyum Şase

● +6 ay'dan itibaren 3 yaşına kadar kullanılabilme,
● Ayarlanabilir 5 nokta emniyet kemeri,
● Oturma ünitesi kolay silinebilir,
● Geniş alt malzeme sepeti,
● Taşıma kapasitesi 15 kg
● En: 59 cm, Boy: 72 cm, Yükseklik: 100 cm

FANTASTİK

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB110-5
8683363900105

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Mavi
AB110-7
8683363900112

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Pembe
AB110-9
8683363900129

:
:
:

Mama Sandalyesi Özellikleri

AB-110 Mama Sandalyesi

74
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Kolay taşınır (4,2 kg ağırlığında) Kolay temizlenebilen ve yıkanabilen kılıf

Kolay temizlenebilen ön tepsi

15 kg’a kadar taşıma kapasitesi

Geniş alt sepet

Alüminyum şase gövde

Plastik koruyucu ayaklar

5 nokta emniyet kemeri



Collection
2022

Ana Kucakları
&

Taşıma Koltukları



Ev Tipi Ana Kucağı
Baby Bouncer



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

+0 aydan
9 kg ’ a kadar

● Doğumdan itibaren yaklaşık 9 kg’a kadar kullanılabilir,
● İlgi çeken eşsiz tasarıma sahip, ergonomik bir üründür,
● Bebeğinizin doğal hareketleri ile sallanarak ona eşlik eder. 
● Kasası %100 kayın ağacından üretilmiştir,
● Özel olarak seçilen %100 pamuk gabardin kumaşı sayesinde
sırt ve boyun desteği sağlar, ayrıca yumuşak dokuya sahiptir,
● Kanserojen madde içermeyen koruyucu doğal yağ ile yağlanmıştır,
● Geniş iç hacimi sayesinde konforludur,
● Güvenli şekilde hareketlilik ve yaylanmayı sağlayan en kaliteli demir
kullanılmıştır,
● Kolay kurulum,
● Bebeğinizin vücuduna uyum sağlar,
● Ergonomik ve özel olarak tasarlanan oturma, dinlenme ve yatma alanı
bebeğinizin güvenli ve rahat bir şekilde uykuya geçişini, beslenmesini ve
oturmasını sağlar. 
● Arka tarafındaki ekstra file bölmesi bebeğinizin vazgeçilmezi olan
oyuncaklar, aksesuarlar ve bakım ürünleriniz için mükemmel bir erişim
sağlar,
● Kumaş bölümü kolayca çıkarılabilir ve yıkanabilir.

DREAM

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB620-1
8683363901751

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Bej
AB620-2
8683363901768

:
:
:

Ev Tipi Ana Kucağı Özellikleri

AB-620 Ev Tipi Ana Kucağı
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Renk
Ürün Kodu
Barkod

Siyah
AB620-3
8683363901775

:
:
:
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Ekstra file bölmesi %100 Kayın Ağacı
Kolay silinebilen ve temizlenebilen

%100 pamuk gabardin kumaş

Kolay Kurulum



Pratik
Kullanım

Kolay
Temizleme

Hafif
Tasarım

Sağlık
Dostu

0+ aydan
13 kg ’ a kadar

4 BABY
AB-600 TAŞIMA KOLTUĞU

80

● Doğumdan itibaren kullanılabilme (0-13 Kg kadar taşıma kapasitesi)
● 3 Farklı Pozisyonda kullanım (Taşıma, Sallanma, Sabitleme)
● 3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
● Gerektiğinde boyun ve başlık korumayı çıkarabilme
● Polipropilen malzemeden üretilmiş darbelere dayanıklı özel plastik kasa
● Ergonomik taşıma kolu
● Geniş iç hacim
● Ekstra lüks iç ped
● Kemerler üzerinde omuz koruma pedleri
● Pratik kemer ayarlama tokası
● Çıkarılıp-yıkanabilir kumaş
● Ana kucağı, taşıma koltuğu olarak kullanılabilme
● Garanti süresi 24 ay

Ana Kucağı Özellikleri

3,2 Kg

KG

Ana Kucağı
Taşıma

0-13 KG

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kahve
AB600-1
8683363901706

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Antrasit
AB600-2
8683363901713

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Gri
AB600-3
8683363901720

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Bordo
AB600-6
8683363901737

:
:
:

Renk
Ürün Kodu
Barkod

Kırmızı
AB600-5
8683363901744

:
:
:





AYTAÇ BEBE ÇOCUK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Huzur Mah. İmam Çeşme Yolu Cad. No: 2-4 Sarıyer / İSTANBUL

Tel : +90 212 324 98 00 / 0850 259 22 29


