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od 6 miesięcy do 22 kgod 6 miesięcy do 22 kg od 6 miesięcy do 22 kg

13,2 kg 6,7 kg11,6 kg

PiggyBack PiggyBack

Budka z filtrem UPF 50+, pałąk  
zabezpieczający, osłona  

przeciwdeszczowa i moskitiera dla malucha 

Osłona przeciwsłoneczna z filtrem UPF 50+,  
torba do przechowywania 

Budka z filtrem UPF 50+,  
pokrywa kosza, uchwyt na butelkę 

Budka z filtrem UPF 50+, pałąk zabezpieczający, 
osłona przeciwdeszczowa i moskitiera dla 

malucha, gondola, osłona przeciwdeszczowa 
gondoli, moskitiera i torba do przechowywania 

od 6 miesięcy do 15 kg

DOSTĘPNE ADAPTERY DO 
FOTELIKA DLA NIEMOWLĄT 
(wybrane modele)

WIEK/ZAKRES WAGOWY

ZŁOŻONY

MAKSYMALNA LICZBA DZIECI 

RZECZYWISTA WAGA 
(zawiera ramę, budkę,  
kosz, kółka)  

ROZSZERZENIE   
sprzedawane oddzielnie 

W ZESTAWIE

ODWRACANE SIEDZISKO 

MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ 
KOSZA 

ZAWIESZENIE

REGULOWANA RĄCZKA 

Maxi-Cosi®, Nuna®,  
Cybex, BeSafe®

Maxi-Cosi®, Nuna®,  
Cybex, BeSafe®

MESA i-SIZE i Maxi-Cosi®,  
Nuna®, Cybex, BeSafe®

3

13,6 kg 9,1 kg13,6 kg 9,1 kg

20,3 & 29,2 cm 

Na wszystkie koła Na wszystkie koła Tylne koło Na wszystkie koła

17,8 & 25,4 cm 12,7 & 17,8 cm30,5 & 40,6 cm

91,4 L x 65,3 W x 100,3 H cm  

 44 L x 65,3 W x 84,5 H cm 

95,3 L x 57,8 W x 101,6 H cm

41,9 L x 57,8 W x 83,8 H cm

97,8 L x 66 W x 102,9 H  

47 L x 66 W x 92,7 H

90,2 L x 52,1 W x 104,1 H cm 

29,2 L x 52,1 W x 58,4 H cm 

Jednoetapowe składanie, stoi po złożeniu Jednoetapowe składanie, stoi po złożeniu Składany przy użyciu jednej ręki,  
złożony - stoi samodzielnie

Składany przy użyciu jednej ręki,  
złożony - stoi samodzielnie

12,4 kg, Gondola: 4 kg

OPCJE OD URODZENIA  
sprzedawane oddzielnie  

Gondola (w zestawie), wkładka Newborn Comfort, 
fotelik samochodowy MESA i-SIZE dla niemowląt

Gondola, wkładka Newborn Comfort, fotelik 
samochodowy MESA i-SIZE dla niemowląt

Gondola, fotelik samochodowy  
MESA i-SIZE dla niemowląt

Zestaw od urodzenia, fotelik samochodowy  
MESA i-SIZE dla niemowląt 

Siedzisko Rumble, PiggyBack,  
gondola/MESA i-SIZE (tryb podwójny)

MESA i-SIZE i Maxi-Cosi®,  
Nuna®, Cybex, BeSafe®
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ROZMIAR KÓŁ    
(z przodu i z tyłu)

ROZŁOŻONY

ZŁOŻONY (z siedziskiem) 


