
Katalog
2018



2

54 W DOMU
56 HUŚTAWKI I LEŻACZKI
62 ŁÓŻECZKA TURYSTYCZNE
65 KRZESEŁKA DO KARMIENIA

69 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

FOTELIKI
samochodowe

wDOMU

04 WÓZKI
06 WIELOFUNKCYJNE 
18 LEKKIE I KOMPAKTOWE
20 PODWÓJNE

25 FOTELIKI SAMOCHODOWE
29 FOTELIKI i-SIZE
34 GRUPA 0+/1
36 GRUPA 0+/1/2/3
40 GRUPA 1/2/3
44 GRUPA 2/3
 

WÓZKI

SPIS TREŚCI

HISTORIA ZACZYNA SIĘ tutaj

Bycie rodzicem to wielkie wyzwanie. Dlatego służymy Ci pomocą. Nasze 
produkty zostały stworzone, by ułatwić Ci codzienne zmagania. Bez względu 
na to, czy zabierasz swoje dzieci na wycieczkę, czy chcesz, by było im 
wygodnie w domu – dzięki nam zyskasz więcej czasu, by cieszyć się tym, co 
najważniejsze.

32



WÓZKI
Codzienny styl życia uległ zmianie, odkąd macie 
pod opieką swój drogocenny skarb. Dotychczasowa 
swoboda została zastąpiona nowym zakresem 
obowiązków, niemniej dzięki produktom Graco bez 
trudu można je opanować. Wózki Graco poprzez 
prostotę składania i funkcjonalne rozwiązania, 
sprawiają, że ich użytkowanie jest dziecinnie proste, a 
dla dzieci – komfortowe i bezpieczne. 

06
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GRACO EVO
Wózek Graco Evo ma przekładane
siedzisko, a jego oparcie można pochylić
aż do pozycji leżącej. Wózek składa
się jedną ręką, więc jest idealnym
towarzyszem każdej podróży.

FUNKCJE
Wózek odpowiedni już od urodzenia.
Wiele pozycji nachylenia – aż do pozycji 
leżącej. Siedzisko jest przekładane  
i wyposażone w regulowany podnóżek. 
Wózek składa się wygodnie jedną ręką. 
Zawiera obszerny kosz na zakupy. 
Obrotowe koła z blokadą. Łatwy do 
wypięcia śpiworek i pokrycie siedziska, 
które można prać w pralce. 
W zestawie także osłona 
przeciwdeszczowa.

„rośnie wraz  
z dzieckiem,

łatwo się  
prowadzi”

6 7



Wózek Graco Evo jest 
kompatybilny z fotelikami 
Graco Snug Ride oraz Snug
Ride i-Size przeznaczonymi 
dla niemowląt
(sprzedawane osobno)Rozwiązanie Travel System

(sprzedawany osobno)

Gondola
(sprzedawana osobno)

OD URODZENIA
DO OKOŁO 

3. ROKU ŻYCIA 

0-15kg

RAMA
Stelaż wózka Graco Evo jest lekki i praktyczny 
idealny dla zapracowanych rodziców.
Z łatwością składa się, nosi i przechowuje.

FUNKCJE I ZALETY

OBSZERNY KOSZ
NA ZAKUPY

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

REGULOWANY
PODNÓZEK

Grey  
Yellow

GONDOLA GRACO EVO
Składana gondola i inne 
praktyczne funkcje wózka 
sprawiają, że Graco Evo jest 
stworzony do podróżowania. Co 
więcej, możliwość odłączenia 
gondoli od ramy czyni 
z produktu praktyczne i wygodne 
łóżeczko.

OD URODZENIA
DO OKOŁO

6. MIESIĄCA ŻYCIA

FUNKCJE I ZALETY

Bitter  
Chocolate 
Fiery Red 

 19865351986531

Black 
Grey 

1986533

Harbour 
Blue

1986537

Navy 
Sand 

1986539

GONDOLA

Graco Evo is compatible 
with Graco SnugRide or 
SnugRide i-Size infant seats 
(sold separately)Matching infant car 

seat only available as 
part of a travel system 

Carrycot 
(sold separately or 

included in trio)

FROM BIRTH TO  
APPROX 3 YEARS  

 

0-15kg

PUSHCHAIR CHASSIS
The lightweight frame of the Graco Evo 
makes it a practical choice for busy mums 
and dads. The chassis can be easily folded 
and is both portable and easy to store. 
Raincover and footmu� included.

FEATURES & BENEFITS

Breton 
Stripe

1987304 (Trio)
UK- 1987303 (Trio)

Navy  
Sand

1994285
UK- 1994290
ROE- 1986821 (TS)
UK-1986822 (TS)
ROE-1986867 (Trio)
UK-1986868 (Trio)

Black
Grey

1994281
UK-1994286
ROE- 1986763 (TS)
UK- 1986764 (TS)
ROE-1986846 (Trio)
UK- 1986849 (Trio)

Watney

2035079 
 

ROE-2029084 (TS)
UK-2029085 (TS)

Harbour  
Blue

1994282
UK-1994287
ROE-1986765 (TS)
UK- 1986766 (TS)
ROE-1986850 (Trio)
UK-1986861 (Trio)

Bitter  
Chocolate 
Fiery Red

 1994283
UK-1994288
ROE-1986767 (TS)
UK- 1986768 (TS)
ROE-1986863 (Trio)
UK-1986864 (Trio)

Grey  
Yellow

1994284 
UK-1994289
ROE- 1986769 (TS)
UK- 1986770 (TS)
ROE-1986865 (Trio)
UK- 1986866 (Trio)

101010

MULTI POSITION
RECLINE

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET

ADJUSTABLE
CALF SUPPORT

5 POINT 
HARNESS

EXTENDABLE
CANOPY

ADJUSTABLE
HANDLE

GROWS WITH
BABY

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

LOCKABLE FRONT
SWIVEL WHEELS

WASHABLE
FABRICS

COMPLETE WITH 
RAINCOVER

ONE-HAND FOLD
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Graco Evo is compatible 
with Graco SnugRide or 
SnugRide i-Size infant seats 
(sold separately)Matching infant car 

seat only available as 
part of a travel system 

Carrycot 
(sold separately or 

included in trio)

FROM BIRTH TO  
APPROX 3 YEARS  

 

0-15kg

PUSHCHAIR CHASSIS
The lightweight frame of the Graco Evo 
makes it a practical choice for busy mums 
and dads. The chassis can be easily folded 
and is both portable and easy to store. 
Raincover and footmu� included.

FEATURES & BENEFITS

Breton 
Stripe

1987304 (Trio)
UK- 1987303 (Trio)

Navy  
Sand

1994285
UK- 1994290
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UK- 1986849 (Trio)
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Harbour  
Blue

1994282
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Fiery Red
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Grey  
Yellow

1994284 
UK-1994289
ROE- 1986769 (TS)
UK- 1986770 (TS)
ROE-1986865 (Trio)
UK- 1986866 (Trio)

101010

MULTI POSITION
RECLINE

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET

ADJUSTABLE
CALF SUPPORT

5 POINT 
HARNESS

EXTENDABLE
CANOPY

ADJUSTABLE
HANDLE

GROWS WITH
BABY

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

LOCKABLE FRONT
SWIVEL WHEELS

WASHABLE
FABRICS

COMPLETE WITH 
RAINCOVER

ONE-HAND FOLD
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GRACO EVO AVANT
Wyściełane siedzisko z pokrowcem
zapewni dziecku wygodę i zadba
o jego dobre samopoczucie.
Wyposażony w dużą budkę i w otwieraną 
z przodu osłonę przeciwdeszczową wózek
Graco Evo Avant stanowi idealne
rozwiązanie na każde warunki.

FUNKCJE
Wózek odpowiedni już od urodzenia.
Trzy pozycje nachylenia – aż do pozycji 
leżącej. Siedzisko jest przekładane 
i wyposażone w regulowany podnóżek. 
Wózek składa się wygodnie jedną ręką. 
Zawiera obszerny kosz na zakupy. Obrotowe 
koła z blokadą. Łatwy do wypięcia 
śpiworek i pokrycie siedziska, które można 
prać w pralce. W zestawie także osłona 
przeciwdeszczowa.

„stylowo,
nowocześnie,
komfortowo”

OD URODZENIA
DO OKOŁO

3. ROKU ŻYCIA

0-15kg

1987118

Cranberry

1987301

Breton 
Stripe

1995910

Olive

1995912

Java

1987115

Black  
Grey 

1995914

Plum

1987117

Ocean

DO WSZYSTKICH WÓZKÓW
I BAZ GRACO Z SYSTEMEM

CLICK CONNECT

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

REGULOWANY

AVANT

ONE-HAND FOLD

FEATURES
Suitable from birth, with a three-position 
recline to full lie-flat. Fully reversible seat with 
adjustable calf support. Convenient one-hand 
fold. Large shopping basket, lockable swivel 
wheels. Easy to remove washable footmuff and 
seat liner included. Raincover included.

EVO AVANT
The padded seat and a covered seat area creates 
an inviting and comfortable environment for  
your baby. Added to this, the large canopy and  
front-access raincover makes the Evo Avant  
convenient for all conditions.

grows with baby, 
goes with you‘ ,

FROM BIRTH TO  
APPROX 3 YEARS	

	

0-15kg

FEATURES & BENEFITS

ROE-1987118
UK-1987120
ROE-1987281 (TS)
UK-1986988 (TS)

Cranberry

ROE-1987301
UK-1987302
ROE- 1989137 (TS)
UK- 1989136 (TS)Breton 

Stripe

ROE- 1995910
UK- 1995911
ROE- 1995836 (TS)
UK- 1995837 (TS)

Olive

ROE-1995912
UK-1995913
ROE-1995838 (TS)
UK-1995839 (TS)

Java

ROE-1987115
UK-1987114
ROE-1986989 (TS)
UK- 1986986 (TS)Black  

Grey 

ROE-1995914
UK-1995915
ROE-1995840 (TS)
UK-1995961 (TS)

Plum

ROE- 1987117
UK-1987116
ROE- 1986990 (TS)
UK- 1986987 (TS)Ocean

Watney

UK-2038966

121212

LOCKABLE FRONT
SWIVEL WHEELS

GROWS WITH
BABY

MULTI POSITION
RECLINE

LEATHERETTE
HANDLE

ADJUSTABLE
CALF SUPPORT

EXTENDABLE
CANOPY

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET

ADJUSTABLE
HANDLE

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

COMPLETE WITH 
RAINCOVER
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FUNKCJE I ZALETY

AVANT
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1987289

Breton 
Stripe

1987127

Cranberry

1995962

Olive

1995966

Plum

1995964

Java

1987125

Ocean

1987124

Black  
Grey 

Gondola na stojaku
(sprzedawana oddzielnie)

Gondola na stelażu

Siedzisko EVO Avant 
na stojaku EVO

1987289

Breton 
Stripe

1987127

Cranberry

1995962

Olive

1995966

Plum

1995964

Java

1987125

Ocean

1987124

Black  
Grey 

AVANT I FOTELIKIAVANT I FOTELIKI

Fotelik samochodowy 
SNUGFIX

„nowoczesny wygląd
i innowacyjne 
rozwiązania”

12 13



XT

GRACO EVO XT
Wózek Graco EVO XT wykonany jest z wytrzymałych

materiałów. Dzięki temu przetrwa każdą podróż.
Rozkładana budka zapewni Twojemu maleństwu

bezpieczeństwo bez względu na pogodę.

M
os

ki
tie

ra

Śp
iw

or
ek

 L
ux

ur
y

„doskonale
poradzi sobie
na każdym 
podłożu”

XT

EVO XT
Made with durable fabrics and finishes, the Graco Evo 
XT can withstand all the elements. And because we’ve 
even incorporated an extended canopy, mosquito net 
and luxury footmuff your little one will stay protected, 

whatever the weather.

grows with 
baby, goes 
anywhere

‘
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XT

GONDOLA GRACO EVO XT
Składana w pomysłowy sposób gondola
Graco Evo XT jest idealna do podróży.
Odłączona od stelaża, może 
z powodzeniem służyć jako wygodne 
i praktyczne łóżeczko. W zestawie 
wkładka dla noworodków.

1986531

Black  
Grey 

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

6. MIESIĄCA ŻYCIA

FUNKCJE
Wózek Evo XT wyposażony jest w całkowicie 
odwracane siedzisko. Jest kompatybilny z fotelikiem
samochodowym Graco SnugRide i SnugRide i-Size
oraz z ulepszoną gondolą mocowaną bezpośrednio 
do ramy za pomocą bezpiecznej technologii Click 
Connect. Regulowany podnóżek zapewnia Twojemu 
maleństwu komfortową pozycję i bezpieczne ułożenie 
nóżek podczas jazdy. Rączka ma regulowaną 
wysokość, dzięki czemu możesz dostosować ją do 
swoich potrzeb. Wózek posiada blokadę przednich kół  
i wielostopniową regulację nachylenia oparcia,  
a błotniki przednich i tylnych kół zapewniają wózkowi 
ochronę przed zabrudzeniem i zamoczeniem.  
Evo XT składa się łatwo jedną ręką, dzięki czemu  
jest doskonały dla zabieganych rodziców.

Aqua

1995708

Black Red

1986869 1986699

Golden 

1995902

Marine 

1986891

Black  
Grey

1995710

Plum

FUNKCJE I ZALETY

XT

RACZKA POKRYTA
EKO-SKÓRA

,
,

OD URODZENIA
DO OKOŁO

3. ROKU ŻYCIA

0-15kg

DO WSZYSTKICH WÓZKÓW
I BAZ GRACO Z SYSTEMEM

CLICK CONNECT

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

REGULOWANY
TELESKOPOWA

16 17



METRO

METRO
Wózek Metro zapewnia wysoki komfort
i jest niezwykle praktyczny. Dzięki prostemu 
mechanizmowi składania łatwo się go 
przewozi i przechowuje. W jego pojemnym 
koszu na zakupy zmieścisz wszystko, 
co potrzebne. Możliwość zamontowania 
fotelików samochodowych SnugFix lub 
Junior Baby 0+.

FASTACTION FOLD 2.0
FastAction Fold 2.0 to lekka spacerówka, 
którą można prosto i szybko złożyć 
jedną ręką – łatwo ją przetransportujesz, 
gdziekolwiek zechcesz. Wyposażona jest 
w dużą budkę, siedzisko z możliwością 
regulacji nachylenia oparcia, obszerny 
kosz na zakupy i wysokie zawieszenie kół 
przednich. FastAction ułatwia rodzicom
i dzieciom aktywne spędzanie czasu.

FUNKCJE I ZALETYFUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

3. ROKU ŻYCIA

0-15kg

OD URODZENIA
DO OKOŁO

3. ROKU ŻYCIA

0-15kg

„stworzony do jazdy
po mieście”

„lekki
i wytrzymały”

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

OBSZERNY KOSZ
NA ZAKUPY

ULTRALEKKI

DO WSZYSTKICH WÓZKÓW
I BAZ GRACO Z SYSTEMEM

CLICK CONNECT

REGULOWANY
PODNÓZEK

Dark 
Chevron 

Spring 
Lime Cruise 

19663041953204 1943761

FASTACTION FOLD 2.0

nowość!

LEKKI

FASTACTION™

FASTACTION™ LX TS
FastAction™ LX to lekka 
spacerówka, którą można prosto 
i szybko złożyć jedną ręką - 
łatwo ją przetransportujesz, 
gdziekolwiek zechcesz. 
Wyposażona jest w dużą budkę, 
siedzisko z możliwością regulacji 
nachylenia oparcia, obszerny 
kosz na zakupy i wysokie 
zawieszenie kół przednich. 
FastAction ułatwia rodzicom  
i dzieciom aktywne spędzanie 
czasu.

lekki  
i wytrzymały‘ ,

OD URODZENIA
 

 

0-15kg

FUNKCJE I ZALETY

Lime

1943766 (TS)

13

RĘKĄ
SKŁADANIE JEDNĄ

NACHYLENIA OPARCIA

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

BLOKADA KÓŁ

 TACKA I UCHWYTY 
NA KUBKI  

KOSZ 
NA ZAKUPY

18 19



WÓZKI
PODWÓJNE

STADIUM DUO CLICK CONNECT

STADIUM DUO CLICK CONNECT
Comfy adventures for two, plus you! The Stadium 
Duo Click Connect double pushchair has all the 
essentials a growing family needs. It features 
stadium-style seating so that the child sitting 
in the rear is slightly raised for a better view. To 
keep both passengers nice and comfy, both seats 
feature a multi-position recline, child’s trays, 
rotating canopies, and footrests. And for mum, a 
one-hand fold and extra large storage basket.

the double pushchair with the essential  
features for a growing family‘ ,

FEATURES & BENEFITS

MULTI POSITION
RECLINING SEAT 

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET 

FRONT SEAT:
FROM 6 MTHS TO 
APPROX 3 YEARS 

	

6-15kg

BACK SEAT:
BIRTH TO  

APPROX 3 YEARS 
	

0-15kg

True Red 

ONE-HAND FOLD

ROE: 2031878
UK:2031876

ROE: 2031877
UK: 2031879

Black 
Grey 

3535

REMOVABLE
CHILD TRAY

CUP HOLDER ADJUSTABLE
FOOTREST

CLICK CONNECT
COMPATIBLE
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STADIUM DUO CLICK CONNECT

STADIUM DUO CLICK CONNECT
Wózek podwójny Stadium Duo Click Connect 
to doskonałe rozwiazanie dla powiększającej 
się rodziny. Wygodne, regulowane siedziska, 
rozkladane niemal do pozycji poziomej 
zapewniają komfort dalekich podroży. 
Ponadto tylne siedzisko jest umiejscowione 
wyżej względem zewnetrznego by 
nie ograniczać widoku dziecku z tyłu. 
Regulowane podnóżki, tacki dla dzieci oraz 
obszerny kosz na niezbędne akcesoria lub 
zakupy to cechy, dzięki ktorym wózek sprosta 
wymaganiom całej rodziny.

„wszechstronny wózek, który 
sprosta potrzebom całej rodziny”

FUNKCJE I ZALETY

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

OBSZERNY KOSZ
NA ZAKUPY

STADIUM DUO CLICK CONNECT

STADIUM DUO CLICK CONNECT
Comfy adventures for two, plus you! The Stadium 
Duo Click Connect double pushchair has all the 
essentials a growing family needs. It features 
stadium-style seating so that the child sitting 
in the rear is slightly raised for a better view. To 
keep both passengers nice and comfy, both seats 
feature a multi-position recline, child’s trays, 
rotating canopies, and footrests. And for mum, a 
one-hand fold and extra large storage basket.

the double pushchair with the essential  
features for a growing family‘ ,

FEATURES & BENEFITS

MULTI POSITION
RECLINING SEAT 

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET 

FRONT SEAT:
FROM 6 MTHS TO 
APPROX 3 YEARS 

 

6-15kg

BACK SEAT:
BIRTH TO  

APPROX 3 YEARS 
 

0-15kg

True Red 

ONE-HAND FOLD

2031878
UK:2031876

2031877
UK: 2031879

Black 
Grey 

3535

REMOVABLE
CHILD TRAY

CUP HOLDER ADJUSTABLE
FOOTREST

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

GC_113334421_Graco_Catalog_2018_UK_2017_v25.indd   35 09/08/17   8:09 pm

ODCZEPIANA
TACKA DLA DZIECKA

UCHWYT
NA KUBEK

OBSZERNY KOSZ
NA ZAKUPY

343434
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STADIUM DUO CLICK CONNECT

STADIUM DUO CLICK CONNECT
Comfy adventures for two, plus you! The Stadium 
Duo Click Connect double pushchair has all the 
essentials a growing family needs. It features 
stadium-style seating so that the child sitting 
in the rear is slightly raised for a better view. To 
keep both passengers nice and comfy, both seats 
feature a multi-position recline, child’s trays, 
rotating canopies, and footrests. And for mum, a 
one-hand fold and extra large storage basket.

the double pushchair with the essential  
features for a growing family‘ ,

FEATURES & BENEFITS

MULTI POSITION
RECLINING SEAT 

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET 

FRONT SEAT:
FROM 6 MTHS TO 
APPROX 3 YEARS 

 

6-15kg

BACK SEAT:
BIRTH TO  

APPROX 3 YEARS 
 

0-15kg

True Red 

ONE-HAND FOLD

2031878
UK:2031876

2031877
UK: 2031879

Black 
Grey 

1855707
UK: 2031879

 

3535

REMOVABLE
CHILD TRAY

CUP HOLDER ADJUSTABLE
FOOTREST

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

GC_113334421_Graco_Catalog_2018_UK_2017_v25.indd   35 09/08/17   8:09 pm

Sport
Lux 
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WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

READY2GROW
Ready2Grow powstał jako odpowiedź
na potrzeby wiążące się z powiększeniem
rodziny. Niezależnie od tego, czy spodziewasz
się bliźniąt, czy drugiego dziecka – Ready2Grow
ma wszystko, czego będziesz potrzebować.

FUNKCJE I ZALETY OD URODZENIA
DO OKOŁO

3. ROKU ŻYCIA

6-15kg

2 X

UCHWYT
NA KUBEK

„wszechstronna
spacerówka, która

rośnie z Twoim
dzieckiem”

FUNKCJE
Siedzisko skierowane tyłem do kierunku jazdy
sprawia, że masz więcej interakcji z dzieckiem
podczas spaceru. Dodatkowe siedzisko można
łatwo zdjąć. Wózek składa się jedną ręką.
Wyposażony jest w pojemny kosz na zakupy
i wygodną tackę dla rodzica. Obrotowe przednie
koła z blokadą zapewniają większą zwrotność.

Kompatybilna z fotelikiem
SnugRide

Chilli 
Sport

1913563 1914034

Metropolitan

OBSZERNY KOSZ
NA ZAKUPY

TACKA
Z UCHWYTAMI

NA KUBEK
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READY2GROW

READY2GROW
The Ready2Grow features 12 riding 
options and two seats. So it not only 
caters for a growing child, but also 
for a growing family. Compatible with 
two Graco Junior Baby infant car seats 
(sold separately).

FEATURES
Parent-facing rear seat promotes 
more interaction with your baby. 
Removable rear seat. One-hand 
standing fold. Extra-large storage 
basket and parent tray for added 
convenience. Lockable front swivel 
wheels for enhanced manoeuvrability.

FROM BIRTH TO  
APPROX 3 YEARS  

  

6-15kg

Chilli 
Sport

FEATURES & BENEFITS

ROE-1913563 ROE-1914034

the versatile  
pushchair that grows 

with your child

‘ ,

Metropolitan

383838

ACCEPTS 2
GRACO CAR SEATS

2 X

BENCH SEATINFANT SUPPORTREMOVABLE
HARNESS COVER

TRAY WITH
CUPHOLDERS

WASHABLE
FABRICS

COMPLETE WITH 
RAINCOVER

FOAM HANDLES

EASY TO CLEANCUP HOLDER GROWS WITH
BABY

MULTI POSITION
RECLINING SEAT 

SPACIOUS 
SHOPPING BASKET 

LOCKABLE
FRONT SWIVEL WHEELS

GC_113334421_Graco_Catalog_2018_UK_2017_v25.indd   38 09/08/17   8:09 pm

READY2GROW

22 23



FOTELIKI
samochodowe
Bezpieczeństwo Twojego dziecka podczas podróży 
samochodem jest Twoim priorytetem. Naszym także. 
Dlatego nieustannie projektujemy i udoskonalamy 
foteliki samochodowe, tak by gwarantowały Twojemu 
dziecku najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz 
komfort. W naszej ofercie znajdują się bezpieczne  
i praktyczne foteliki samochodowe odpowiednie dla 
każdego etapu rozwoju dziecka, od urodzenia do 12 
roku życia.
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Oto kilka ważnych informacji, które musisz wiedzieć, 
zanim wybierzesz fotelik samochodowy

Wybór fotelika samochodowego jest bardzo 
ważną decyzją i nie można pozostawiać go 
przypadkowi. Bezpieczeństwo Twojego dziecka 
w dużej mierze zależy od prawidłowego montażu 
fotelika oraz od tego, czy jest on dostosowany
do wagi i wzrostu dziecka. W większości krajów 
przepisy prawa nakładają na rodziców obowiązek 
przewożenia dziecka w foteliku od urodzenia do 
momentu osiągnięcia 135 cm wzrostu lub 12 lat 
– w zależności od tego, który warunek zostanie 
spełniony jako pierwszy.

Nasze foteliki zostały stworzone przy udziale 
rodziców, wszystkie są więc lekkie i niezwykle 
łatwe w montażu.

Wygoda, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
Twojego dziecka są dla nas najważniejsze, 
dlatego wszystkie nasze foteliki samochodowe 
zaprojektowaliśmy tak, by mogły mu je zapewnić.

Zastosowana przez nas technologia Safety 
Surround™ zapewnia dodatkowe zabezpieczenie 
przed skutkami bocznego uderzenia oraz 
ochronę głowy. System ISOFIX ułatwia 
montaż i daje więcej bezpieczeństwa. Ponadto, 
w naszych fotelikach stosujemy piankę 
zapamiętującą
kształty (dzięki temu szybko dostosowuje się do 
głowy Twojej pociechy) oraz oddychające tkaniny, 
by zapewnić rozwijającemu się i rosnącemu 
dziecku dodatkową wygodę.

Wszystkie produkty Graco wykraczają 
poza standardy Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa fotelików samochodowych, 
dając Ci pewność, że podczas podróży Twoje 
dziecko jest zabezpieczone najlepiej, jak to 
możliwe.

R44 (rozporządzenie UN-ECE 44/04)
Ograniczenia dotyczące transportu dzieci podzielone są na grupy zależne od ich wagi. Przedziały te 
odpowiadają w przybliżeniu grupom wiekowym, ale czynnikiem decydującym, który przedział zastosować, 
jest przede wszystkim waga dziecka.

i-SIZE (ECE R–129)
W lipcu 2013 roku wprowadzono nowe rozporządzenie działające równolegle, 
a docelowo mające zastąpić obowiązujące rozporządzenie R44, znane jako 
R129 lub i-Size.

JAZDA TYŁEM
DŁUŻEJ

Dłuższy okres montażu 
fotelika tyłem do kierunku 
jazdy, dla lepszej ochrony 

głowy i szyi dziecka.

Isofix zmniejsza
ryzyko niewłaściwego
zamocowania fotelika

w pojeździe.

Testy na zderzenie
boczne są teraz

obowiązkowe dla
wszystkim fotelików

dla niemowląt.

Oparcie klasyfikacji
o wzrost i wiek
zamiast wagi,  

by ułatwić dobór
właściwego fotelika.

Nowe, zaawansowane
testy zderzeniowe

z udziałem manekinów
dla bardziej 

precyzyjnych wyników.

PEWNIEJSZE
MOCOWANIE

WYBÓR
FOTELIKA

ZDERZENIE
BOCZNE

TESTY
ZDERZENIOWE

Grupa 0 = od urodzenia do około 9. miesiąca życia – do 10 kg
Grupa 0+ = od urodzenia do około 12. miesiąca życia – do 13 kg
Grupa 1 = od około 9. miesiąca do około 4. roku życia 9–18 kg

Grupa 2 = od około 3. do 6. roku życia 15–25 kg
Grupa 3 = od około 6. do 12. roku życia 22–36 kg

4040404040
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BEZPIECZEńSTWO
to dla nas
priorytet

SNUGRIDE i-SIZE
dłużej tyłem

do kierunku jazdy
dla większego

bezpieczeństwa
SNUGRIDE i–SIZE 
SnugRide i-Size is an infant car seat 
compliant to the new i-Size regulation. 
The seat is designed to provide protection 
to babies rear-facing from birth up to 18 
months and features a comfortable seat 
to keep babies safe and snug. Where your 
vehicle provides space, the 7-position 
adjustable base provides comfortable leg 
room for your growing baby and is equipped 
with Isofix connectors for a quick and 
easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness 
and headrest together as your child grows, 
with no time-consuming rethreading. 
SnugRide i-Size is equipped with Click 
Connect Technology providing a secure 
one-step attachment to all Graco Click 
Connect pushchairs, making it easy to 
create a custom travel system that best fits 
your lifestyle. It’s an excellent first car seat 
to help protect your precious child.

ride safer rear  
facing longer

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

FROM BIRTH TO 
APPROX 18 MONTHS	

	

0-13kg

WASHABLE
FABRICS

7 POSITION
ADJUSTABLE BASE

7

Midnight 
Black 

ROE- 1986604
UK-1986608

NO RE-THREAD 
HARNESS

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

SIDE IMPACT INFANT 
BODY SUPPORT

SNUGRIDE i-SIZE i-Size

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTOR

4444444444
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SNUGRIDE i–SIZE 
SnugRide i-Size is an infant car seat 
compliant to the new i-Size regulation. 
The seat is designed to provide protection 
to babies rear-facing from birth up to 18 
months and features a comfortable seat 
to keep babies safe and snug. Where your 
vehicle provides space, the 7-position 
adjustable base provides comfortable leg 
room for your growing baby and is equipped 
with Isofix connectors for a quick and 
easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness 
and headrest together as your child grows, 
with no time-consuming rethreading. 
SnugRide i-Size is equipped with Click 
Connect Technology providing a secure 
one-step attachment to all Graco Click 
Connect pushchairs, making it easy to 
create a custom travel system that best fits 
your lifestyle. It’s an excellent first car seat 
to help protect your precious child.

ride safer rear  
facing longer

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

FROM BIRTH TO 
APPROX 18 MONTHS	

	

0-13kg

WASHABLE
FABRICS

7 POSITION
ADJUSTABLE BASE

7

Midnight 
Black 

ROE- 1986604
UK-1986608

NO RE-THREAD 
HARNESS

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

SIDE IMPACT INFANT 
BODY SUPPORT

SNUGRIDE i-SIZE i-Size

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTOR

4444444444
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SNUGRIDE i-SIZE

SNUGRIDE i-Size
SnugRide i-Size jest fotelikiem dla niemowląt 
zgodnym z nową normą i-Size. Został 
zaprojektowany z myślą o zapewnieniu 
bezpieczeństwa w podróży dla dzieci od urodzenia 
do ok. 18 m-ca życia. Zgodnie z normą mocowany 
jest na bazie za pomocą zaczepów Isofix tyłem do 
kierunku jazdy, gwarantujących pewne i szybkie 
mocowanie w samochodzie. Dzięki 7 – stopniowej 
regulacji bazy możliwe jest dostosowanie ułożenia 
fotela optymalnie do wzrostu i długości nóg 
dziecka, co pozwala na przewożenie go tyłem 
do kierunku jazdy dłużej bo aż do 18 m-ca! 
Regulowana wysokość 5-pkt pasów bezpieczeństwa 
bez konieczności ich przekładania, pozwala na 
dostosowanie ich wysokości do wzrostu dziecka 
w prosty i szybki sposób. SnugRide i – Size został 
wyposażony w system Click Connect, dzięki czemu 
jest kompatybilny z każdym z wózków Graco, 
tworząc wygodny i funkcjonalny Travell System. 

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

18. MIESIĄCA ŻYCIA

40-87cm

„bezpiecznie tyłem  
do kierunku jazdy”

i-Size 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

nowość

Midnight 
Black 

1986604

SNUGRIDE i–SIZE 
SnugRide i-Size is an infant car seat 
compliant to the new i-Size regulation. 
The seat is designed to provide protection 
to babies rear-facing from birth up to 18 
months and features a comfortable seat 
to keep babies safe and snug. Where your 
vehicle provides space, the 7-position 
adjustable base provides comfortable leg 
room for your growing baby and is equipped 
with Isofix connectors for a quick and 
easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness 
and headrest together as your child grows, 
with no time-consuming rethreading. 
SnugRide i-Size is equipped with Click 
Connect Technology providing a secure 
one-step attachment to all Graco Click 
Connect pushchairs, making it easy to 
create a custom travel system that best fits 
your lifestyle. It’s an excellent first car seat 
to help protect your precious child.

ride safer rear  
facing longer

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

FROM BIRTH TO 
APPROX 18 MONTHS	

	

0-13kg

WASHABLE
FABRICS

7 POSITION
ADJUSTABLE BASE

7

Midnight 
Black 

ROE- 1986604
UK-1986608

NO RE-THREAD 
HARNESS

CLICK CONNECT
COMPATIBLE

SIDE IMPACT INFANT 
BODY SUPPORT

SNUGRIDE i-SIZE i-Size

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTOR

4444444444
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SNUGRIDE i–SIZE 
SnugRide i-Size is an infant car seat 
compliant to the new i-Size regulation. 
The seat is designed to provide protection 
to babies rear-facing from birth up to 18 
months and features a comfortable seat 
to keep babies safe and snug. Where your 
vehicle provides space, the 7-position 
adjustable base provides comfortable leg 
room for your growing baby and is equipped 
with Isofix connectors for a quick and 
easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness 
and headrest together as your child grows, 
with no time-consuming rethreading. 
SnugRide i-Size is equipped with Click 
Connect Technology providing a secure 
one-step attachment to all Graco Click 
Connect pushchairs, making it easy to 
create a custom travel system that best fits 
your lifestyle. It’s an excellent first car seat 
to help protect your precious child.

ride safer rear  
facing longer

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

FROM BIRTH TO 
APPROX 18 MONTHS 

 

0-13kg

TKANINY NADAJĄCE SIĘ 
DO CZYSZCZENIA

7 OPCJI REGULACJI 
BAZY 

7

Midnight 
Black 

ROE- 1986604
UK-1986608

SYSTEM 
CLICK-CONNECT

ZINTEGROWANE 
PASY BEZPIECZEŃSTWA  

OCHRONA BOCZNA

SNUGRIDE i-SIZE i-Size

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTOR

4444444444
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WKŁADKA 
DLA NIEMOWLAKA 
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SNUGRIDE
jedno proste
kliknięcie

GROUP 
0+

4545
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SNUGRIDE i BAZA
SnugRide Click Connect™ to ultralekki  
fotelik dla niemowlęcia, niezwykle łatwy 
do przenoszenia między samochodem, 
spacerówką i domem. Siedzisko zostało 
zaprojektowane tak, aby chronić dziecko 
w wieku od narodzin do około 13 kg wagi, 
podróżujące tyłem do kierunku jazdy. Model 
został wyposażony w technologię Click 
Connect™, która umożliwia szybki i prosty 
montaż fotelika samochodowego na dowolnym 
wózku Graco Click Connect i stworzenie  
w zaledwie kilka sekund własnego zestawu 
Travel System.

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

15. MIESIĄCA ŻYCIA

0-13kg

„własny zestaw 
podróżny

w kilka sekund”

Midnight 
Black 

1986478

ULTRALEKKI

SYSTEM
CLICK CONNECT

PUSHCHAIR

SNUGRIDE 0+ 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO
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getting kids in 
and out the car 
seat just got 
easier

FEATURES & BENEFITS

TURN2REACH
Turn2Reach can rotate to face the door, 
providing easy access to the child, reducing the 
need to strain whilst lifting them in and out of 
the car. You can safely buckle the child in with 
a full view of the harness without needing to 
stretch into the vehicle. Once the child is secured 
into the car seat, Turn2Reach o�ers 3 di�erent 
seating positions to accommodate your growing 
child, from birth to approximately 4 years old. 
It’s comfortable for your child and convenient 
for you, transitioning from lie-flat bed (birth 
to 10kg) to rear-facing infant car seat (birth to 
13kg) to forward-facing 5-point harness seat 
(9-18kg), and providing peace of mind that your 
child is always in the best position. The car seat 
is equipped with Isofix connectors for a quick 
and easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness and 
headrest together as your child grows, with 
no time-consuming rethreading. Lying down 
or sitting upright, keep children in the optimal 
position as they grow!

‘
,

2020437

2020434 2020435

0+/1

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTORTURN2REACH

2020436
Fiery Red Blush 

Wine 

Harbour  
Blue

2020433

Midnight 
Grey

4848484848

GROWS WITH
BABY

ROTACYJNY

360º

3 RIDING MODES

3-in -
ONE

NO RE-THREAD 
HARNESS

INFANT 
BODY SUPPORT

WASHABLE
FABRICS
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GRUPA
0+/1

TURN2REACH

TURN2REACH
Tourn2Reach to innowacyjny fotelik obrotowy 
360 stopni, mocowany na platformie ISOFIX 
dla dzieci od urodzenia do ok. 4 lat. Pozwala 
na przewożenie dziecka w pozycjach – na 
płasko – do ok. 10 kg, tyłem do kierunku jazdy 
(do 13 kg) oraz przodem do kierunku jazdy do 
ok 4 roku. Możliwość przewożenia dziecka 
na płasko umożliwia dogodniejszą pozycję 
dla rozwoju płuc co ma szczególne znaczenie 
w pierwszych miesiącach życia oraz dla dzieci 
urodzonych przedwcześnie. Mocowanie za 
pomocą zaczepów ISOFIX daje gwarancję 
właściwego montażu i bezpieczeństwo 
podróży, a system rotacyjny 360° bez 
wątpienia jest udogodnieniem dla rodzica, 
pozwalającym na dogodny dostęp do dziecka 
bez konieczności schylania. Zintegrowane 
5 punktowe pasy bezpieczeństwa wraz 
z zagłówkiem pozwalają na szybkie 
dostosowanie ich wysokości odpowiednio 
do wieku dziecka bez konieczności ich 
przekładania. 
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„po właściwej 
stronie – rotacyjny 

fotelik 360°”

MILESTONE LX 0+/
1/2/3GRAC

O 
CA
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MILESTONE LX
Graco ®  Milestone™ LX ALL-IN-ONE Car Seat 
featuring Safety Surround™ Side Impact Protection 
is the only car seat you’ll ever need. It’s comfortable 
for your child and convenient for you, transitioning 
from rear-facing infant car seat (birth to 13kg) to 
forward-facing 5-point harness seat (9-18kg) to 
highback booster (15-36kg). For a proper fit, the 
harness system and 10-position headrest lets you 
adjust the harness and headrest together, with 
no rethreading. Safety Surround™ Side Impact 
Technology o�ers advanced head protection at 
every stage and features a steel-reinforced frame 
giving you peace of mind that your little one is 
always safe. With all these features and much more, 
Milestone LX is the smart car seat choice!

FEATURES & BENEFITS

the only car seat you’ll ever need  
featuring safety surround™ side  

impact protection

‘
,

2032997

Pearl  
Grey

2032999 2032998

Midnight 
Grey Fiery Red 

Pearl  
Grey

5252525252

4 pozycje uchyłu 
oparcia

miękko wyściałane 
materiały

3 opcje podróży

3-in-
ONE

wzmocniona 
ochrona głowy

od urodzenia
do 12 roku

wzmocnionona 
ochrona boczna
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MILESTONE LX
Graco ®  Milestone™ LX ALL-IN-ONE Car Seat 
featuring Safety Surround™ Side Impact Protection 
is the only car seat you’ll ever need. It’s comfortable 
for your child and convenient for you, transitioning 
from rear-facing infant car seat (birth to 13kg) to 
forward-facing 5-point harness seat (9-18kg) to 
highback booster (15-36kg). For a proper fit, the 
harness system and 10-position headrest lets you 
adjust the harness and headrest together, with 
no rethreading. Safety Surround™ Side Impact 
Technology o�ers advanced head protection at 
every stage and features a steel-reinforced frame 
giving you peace of mind that your little one is 
always safe. With all these features and much more, 
Milestone LX is the smart car seat choice!

FEATURES & BENEFITS

the only car seat you’ll ever need  
featuring safety surround™ side  

impact protection
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SNUGRIDE i–SIZE 
SnugRide i-Size is an infant car seat 
compliant to the new i-Size regulation. 
The seat is designed to provide protection 
to babies rear-facing from birth up to 18 
months and features a comfortable seat 
to keep babies safe and snug. Where your 
vehicle provides space, the 7-position 
adjustable base provides comfortable leg 
room for your growing baby and is equipped 
with Isofix connectors for a quick and 
easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness 
and headrest together as your child grows, 
with no time-consuming rethreading. 
SnugRide i-Size is equipped with Click 
Connect Technology providing a secure 
one-step attachment to all Graco Click 
Connect pushchairs, making it easy to 
create a custom travel system that best fits 
your lifestyle. It’s an excellent first car seat 
to help protect your precious child.

ride safer rear  
facing longer

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

FROM BIRTH TO 
APPROX 18 MONTHS 

 

0-13kg

TKANINY NADAJĄCE SIĘ 
DO CZYSZCZENIA

7 OPCJI REGULACJI 
BAZY 

7

Midnight 
Black 

ROE- 1986604
UK-1986608

SYSTEM 
CLICK-CONNECT

ZINTEGROWANE 
PASY BEZPIECZEŃSTWA  

OCHRONA BOCZNA

SNUGRIDE i-SIZE i-Size

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTOR

4444444444
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WKŁADKA 
DLA NIEMOWLAKA 

SNUGRIDE i–SIZE 
SnugRide i-Size is an infant car seat 
compliant to the new i-Size regulation. 
The seat is designed to provide protection 
to babies rear-facing from birth up to 18 
months and features a comfortable seat 
to keep babies safe and snug. Where your 
vehicle provides space, the 7-position 
adjustable base provides comfortable leg 
room for your growing baby and is equipped 
with Isofix connectors for a quick and 
easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness 
and headrest together as your child grows, 
with no time-consuming rethreading. 
SnugRide i-Size is equipped with Click 
Connect Technology providing a secure 
one-step attachment to all Graco Click 
Connect pushchairs, making it easy to 
create a custom travel system that best fits 
your lifestyle. It’s an excellent first car seat 
to help protect your precious child.

ride safer rear  
facing longer

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

FROM BIRTH TO 
APPROX 18 MONTHS 

 

0-13kg

TKANINY NADAJĄCE SIĘ 
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UK-1986608

SYSTEM 
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WKŁADKA 
DLA NIEMOWLAKA 

getting kids in 
and out the car 
seat just got 
easier

FEATURES & BENEFITS

TURN2REACH
Turn2Reach can rotate to face the door, 
providing easy access to the child, reducing the 
need to strain whilst lifting them in and out of 
the car. You can safely buckle the child in with 
a full view of the harness without needing to 
stretch into the vehicle. Once the child is secured 
into the car seat, Turn2Reach o�ers 3 di�erent 
seating positions to accommodate your growing 
child, from birth to approximately 4 years old. 
It’s comfortable for your child and convenient 
for you, transitioning from lie-flat bed (birth 
to 10kg) to rear-facing infant car seat (birth to 
13kg) to forward-facing 5-point harness seat 
(9-18kg), and providing peace of mind that your 
child is always in the best position. The car seat 
is equipped with Isofix connectors for a quick 
and easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness and 
headrest together as your child grows, with 
no time-consuming rethreading. Lying down 
or sitting upright, keep children in the optimal 
position as they grow!

‘
,

2020437

2020434 2020435

0+/1

GRAC
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CA

R SEAT SELECTORTURN2REACH

2020436
Fiery Red Blush 

Wine 

Harbour  
Blue

2020433

Midnight 
Grey

4848484848

GROWS WITH
BABY

ROTACYJNY

360º

3 RIDING MODES

3-in -
ONE

NO RE-THREAD 
HARNESS

INFANT 
BODY SUPPORT

WASHABLE
FABRICS
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OD URODZENIA
DO OKOŁO 4 LAT

0-18kg

getting kids in 
and out the car 
seat just got 
easier

FEATURES & BENEFITS

TURN2REACH
Turn2Reach can rotate to face the door, 
providing easy access to the child, reducing the 
need to strain whilst lifting them in and out of 
the car. You can safely buckle the child in with 
a full view of the harness without needing to 
stretch into the vehicle. Once the child is secured 
into the car seat, Turn2Reach offers 3 different 
seating positions to accommodate your growing 
child, from birth to approximately 4 years old. 
It’s comfortable for your child and convenient 
for you, transitioning from lie-flat bed (birth 
to 10kg) to rear-facing infant car seat (birth to 
13kg) to forward-facing 5-point harness seat 
(9-18kg), and providing peace of mind that your 
child is always in the best position. The car seat 
is equipped with Isofix connectors for a quick 
and easy in-car installation. The no-rethread 
harness allows you to adjust the harness and 
headrest together as your child grows, with 
no time-consuming rethreading. Lying down 
or sitting upright, keep children in the optimal 
position as they grow!

‘
,

FROM BIRTH TO  
APPROX 4 YEARS	

	

0-18kg
2020437

2020434 2020435

0+/1
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new
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Fiery Red Blush 

Wine 

Harbour  
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2020433

Midnight 
Grey

4848484848

GROWS WITH
BABY

ROTATION

360º

3 RIDING MODES

3-in-
ONE

NO RE-THREAD 
HARNESS

INFANT 
BODY SUPPORT

WASHABLE
FABRICS
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MILESTONE
LX

1 fotelik na 12 lat

36 37



MILESTONE LX 0+/
1/2/3GRAC

O 
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MILESTONE LX
Graco ®  Milestone™ LX ALL-IN-ONE Car Seat 
featuring Safety Surround™ Side Impact Protection 
is the only car seat you’ll ever need. It’s comfortable 
for your child and convenient for you, transitioning 
from rear-facing infant car seat (birth to 13kg) to 
forward-facing 5-point harness seat (9-18kg) to 
highback booster (15-36kg). For a proper fit, the 
harness system and 10-position headrest lets you 
adjust the harness and headrest together, with 
no rethreading. Safety Surround™ Side Impact 
Technology o�ers advanced head protection at 
every stage and features a steel-reinforced frame 
giving you peace of mind that your little one is 
always safe. With all these features and much more, 
Milestone LX is the smart car seat choice!

FEATURES & BENEFITS

the only car seat you’ll ever need  
featuring safety surround™ side  

impact protection

‘
,

2032997

Pearl  
Grey

2032999 2032998

Midnight 
Grey Fiery Red 

Pearl  
Grey

5252525252

4 pozycje uchyłu 
oparcia

miękko wyściałane 
materiały

3 opcje podróży

3-in-
ONE

wzmocniona 
ochrona głowy

od urodzenia
do 12 roku

wzmocnionona 
ochrona boczna
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MILESTONE LX
Graco ®  Milestone™ LX ALL-IN-ONE Car Seat 
featuring Safety Surround™ Side Impact Protection 
is the only car seat you’ll ever need. It’s comfortable 
for your child and convenient for you, transitioning 
from rear-facing infant car seat (birth to 13kg) to 
forward-facing 5-point harness seat (9-18kg) to 
highback booster (15-36kg). For a proper fit, the 
harness system and 10-position headrest lets you 
adjust the harness and headrest together, with 
no rethreading. Safety Surround™ Side Impact 
Technology o�ers advanced head protection at 
every stage and features a steel-reinforced frame 
giving you peace of mind that your little one is 
always safe. With all these features and much more, 
Milestone LX is the smart car seat choice!

FEATURES & BENEFITS

the only car seat you’ll ever need  
featuring safety surround™ side  

impact protection

‘
,

2032997

Pearl  
Grey

2032999 2032998

Midnight 
Grey Fiery Red 

Pearl  
Grey

5252525252

4 pozycje uchyłu 
oparcia

miękko wyściałane 
materiały

3 opcje podróży

3-in-
ONE

wzmocniona 
ochrona głowy

od urodzenia
do 12 roku

wzmocnionona 
ochrona boczna
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MILESTONE LX
Graco ®  Milestone™ LX ALL-IN-ONE Car Seat 
featuring Safety Surround™ Side Impact Protection 
is the only car seat you’ll ever need. It’s comfortable 
for your child and convenient for you, transitioning 
from rear-facing infant car seat (birth to 13kg) to 
forward-facing 5-point harness seat (9-18kg) to 
highback booster (15-36kg). For a proper fit, the 
harness system and 10-position headrest lets you 
adjust the harness and headrest together, with 
no rethreading. Safety Surround™ Side Impact 
Technology o�ers advanced head protection at 
every stage and features a steel-reinforced frame 
giving you peace of mind that your little one is 
always safe. With all these features and much more, 
Milestone LX is the smart car seat choice!

FEATURES & BENEFITS

the only car seat you’ll ever need  
featuring safety surround™ side  

impact protection
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MILESTONE LX
Fotelik samochodowy Graco ® Milestone ™ 
LX ALL-IN-ONE z ochroną przed uderzeniami 
bocznymi Safety Surround ™jest jedynym 
fotelem samochodowym, jakiego potrzebuje 
Twoje dziecko. Ten wielofunkcyjny fotelik 
dedykowany jest już dla niemowląt, umożliwiając 
jazdę tyłem do kierunku jazdy od urodzenia 
do 13 kg. Zapewnia także skuteczną ochronę 
boczną dla każdego przedziału. Dla właściwego 
dopasowania fotelika do wzrostu i wieku 
dziecka, 5 punktowe pasy bezpieczeństwa są 
zintegrowane z 10-pozycyjnym zagłówkiem, 
co pozwala na ich szybką regulację za pomocą 
jednego ruchu, bez konieczności ich przekładania. 
Technologia Safety Surround Side Impact wraz ze 
wzmocnioną stalową ramą znacznie skuteczniej 
chroni głowę dziecka. Dodatkowo 4 opcje uchyłu 
oparcia sprawiają, że nawet długa podróż będzie 
komfortowa. 

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

12. ROKU ŻYCIA

0-36kg

57

MILESTONE LX

„jeden fotelik, którego potrzebuje 
Twoje dziecko na 12 lat!”

nowość

MILESTONE LX 0+/
1/2/3GRAC
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MILESTONE LX
Graco ®  Milestone™ LX ALL-IN-ONE Car Seat 
featuring Safety Surround™ Side Impact Protection 
is the only car seat you’ll ever need. It’s comfortable 
for your child and convenient for you, transitioning 
from rear-facing infant car seat (birth to 13kg) to 
forward-facing 5-point harness seat (9-18kg) to 
highback booster (15-36kg). For a proper fit, the 
harness system and 10-position headrest lets you 
adjust the harness and headrest together, with 
no rethreading. Safety Surround™ Side Impact 
Technology o�ers advanced head protection at 
every stage and features a steel-reinforced frame 
giving you peace of mind that your little one is 
always safe. With all these features and much more, 
Milestone LX is the smart car seat choice!

FEATURES & BENEFITS

the only car seat you’ll ever need  
featuring safety surround™ side  

impact protection
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materiały
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3-in-
ONE

wzmocniona 
ochrona głowy

od urodzenia
do 12 roku

wzmocnionona 
ochrona boczna
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od
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do
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NAUTILUS

NAUTILUS
Ten wytrzymały i praktyczny fotelik 
samochodowy “rośnie” razem z Twoim 
dzieckiem.  Ma uchwyt  na kubek i praktyczne 
kieszonki. Pokrycie nadaje się do prania w pralce.

FUNKCJE
Wyprodukowany z zachowaniem 
rygorystycznychnorm i poddany testom 
zderzeniowym,by spełniać i przewyższać 
standardy UE w zakresie bezpieczeństwa. 
Fotelik posiada zabezpieczenie przed skutkami 
bocznego uderzenia oraz zintegrowane 
5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Fotelik zawiera 
piankę z polistyrenu ekspandowanego (EPS) - w 
razie zderzenia bocznego pochłania ona część 
energii uderzenia. Regulacja zagłówka pozwala 
na dostosowanie jego położenia do wzrostu 
dziecka. Stelaż wzmocniony stalą, zapewnia 
wytrzymałość i trwałość. 

FUNKCJE I ZALETY

OD 9. MIESIĄCA
DO OKOŁO

12. ROKU ŻYCIA

9-36kg

NAUTILUS ELITE

NAUTILUS ELITE
Dodatkowa wyściółka sprawia, że w drodze
Twojemu dziecku jest tak wygodnie, jak to
tylko możliwe. Dzięki temu oboje macie
przyjemną podróż.

FUNKCJE
Nautilus Elite łączy wszystkie zalety fotelika 
Nautilus z odrobiną luksusu. To fotelik typu 
“3 w 1” - rośnie razem z Twoim dzieckiem 
aż do 12. roku życia. Fotelik poddano 
rygorystycznym testom, wykraczającym ponad 
standardy bezpieczeństwa UE. Zastosowano 
5-punktowe pasy bezpieczeństwa z systemem 
zapobiegającym ich cofaniu się oraz piankę z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) - w razie 
zderzenia bocznego pochłania ona część 
energii uderzenia. Dodatkowy komfort zapewni 
Twojemu rosnącemu dziecku regulowany w 
trzech pozycjach zagłówek.

1/2/3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

1/2/3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

od 9. miesiąca do około 
4. roku życia dziecka

około 4.-12. roku
życia dziecka

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

ZABEZPIECZENIE
PRZED SKUTKAMI

UDERZENIA BOCZNEGO

UCHWYT
NA KUBEK

Gravity Astro
1977005 1977004

OD 9. MIESIĄCA
DO OKOŁO

12. ROKU ŻYCIA

9-36kg

„luksus
i bezpieczeństwo”

Gravity 
1977006

Astro
1977007

FUNKCJE I ZALETY

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

ZABEZPIECZENIE
PRZED SKUTKAMI

UDERZENIA BOCZNEGO

UCHWYT
NA KUBEK

TECHNOLOGIA
SAFETY

SURROUND
(PROSTA REGULACJA
WRAZ ZE WZROSTEM

DZIECKA)

1/2/3
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NAUTILUS
Graco’s Nautilus harnessed booster goes the 
distance, from toddler to child, to help keep your 
growing child safe. It secures your child in a 5-point 
harness from 9-18kg, and then converts to a belt-
positioning highback booster 15-36kg. The one-
hand adjustable headrest allows you to quickly and 
easily adjust the height of the headrest as your child 
grows. You’ll appreciate the strength of the steel 
reinforced frame, 3-position recline for your child’s 
comfort whilst your little passenger enjoys a cup 
holder and storage compartment. It’s the last car 
seat you’ll ever need!

FEATURES & BENEFITS

FROM 9 MONTHS TO  
APPROX 12 YEARS 

	

9-36kg
Astro
1977005 1977004

approx 9 months - 
4 years

approx 4 years -  
12 years

the last car seat  
you’ll ever need‘ ,

WASHABLE
FABRICS

CUP HOLDER5 POINT 
HARNESS

SIDE IMPACT3 POSITION
ADJUSTABLE BASE

3
3 POSITION

ADJUSTABLE BASE

3
GROWS WITH

BABY

Gravity 

5656565656

GC_113334421_Graco_Catalog_2018_UK_2017_v25.indd   56 09/08/17   8:11 pm

1/2/3

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTORNAUTILUS

NAUTILUS
Graco’s Nautilus harnessed booster goes the 
distance, from toddler to child, to help keep your 
growing child safe. It secures your child in a 5-point 
harness from 9-18kg, and then converts to a belt-
positioning highback booster 15-36kg. The one-
hand adjustable headrest allows you to quickly and 
easily adjust the height of the headrest as your child 
grows. You’ll appreciate the strength of the steel 
reinforced frame, 3-position recline for your child’s 
comfort whilst your little passenger enjoys a cup 
holder and storage compartment. It’s the last car 
seat you’ll ever need!

FEATURES & BENEFITS

FROM 9 MONTHS TO  
APPROX 12 YEARS 
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Dzięki trójstopniowej regulacji nachylenia oparcia, 
dziecko podróżuje komfortowo. Prowadnice pasa 
bez mechanizmu cofania pomagają w ułożeniu 
pasów bezpieczeństwa fotelika. Ergonomiczne 
podłokietniki mają uchwyt na kubek oraz 
praktyczne kieszonki. Pokrycie nadaje się do 
prania w pralce. Fotelik dopuszczony do użytku 
we wszystkich typach samochodów.

1/2/3FO
TE

LIKI GRACO

OD 9. 
 MIESIĄCA ŻYCIA 

DO OKOŁO 12. 
ROKU ŻYCIA

 

9-36kg


4 gwiazdki w teście 

ADAC

3 FOTELIKI W 1

3-in-
ONE

ROŚNIE RAZEM
Z DZIECKIEM

ZABEZPIECZENIE 
PRZED SKUTKAMI 

BOCZNEGO UDERZENIA

TECHNOLOGIA 
SAFETY 

SURROUND™

ZMYWALNE
TKANINY

REGULOWANE PASY
BEZPIECZEŃSTWA

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

NAUTILUS

NAUTILUS
Ten wytrzymały i praktyczny fotelik samochodowy 
“rośnie” razem z Twoim dzieckiem.  Ma uchwyt  
na kubek i praktyczne kieszonki. Pokrycie nadaje się 
do prania w pralce.

FUNKCJE
Wyprodukowany z zachowaniem rygorystycznych
norm i poddany testom zderzeniowym,
by spełniać i przewyższać standardy UE w zakresie 
bezpieczeństwa. Fotelik posiada zabezpieczenie przed 
skutkami bocznego uderzenia oraz zintegrowane 
5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Fotelik zawiera piankę 
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) - w razie zderzenia 
bocznego pochłania ona część energii uderzenia. 
Regulacja zagłówka pozwala na dostosowanie jego 
położenia do wzrostu dziecka. Stelaż wzmocniony stalą, 
zapewnia wytrzymałość i trwałość. 

FUNKCJE I ZALETY

NASZE NAGRODY

FOTELIK “3 W 1” + ZABEZPIECZENIE
PRZED SKUTKAMI BOCZNEGO UDERZENIA

od 9 miesięcy do ok. 
2 lat

ok.  
2-4 lata

ok.  
4-12 lat

Dzięki trójstopniowej regulacji nachylenia oparcia, 
dziecko podróżuje komfortowo. Prowadnice pasa 
bez mechanizmu cofania pomagają w ułożeniu 
pasów bezpieczeństwa fotelika. Ergonomiczne 
podłokietniki mają uchwyt na kubek oraz praktyczne 
kieszonki. Pokrycie nadaje się do prania w pralce. 
Fotelik dopuszczony do użytku we wszystkich typach 
samochodów.

19204451889868 1855922
DiabloAluminium Charcoal

70

FOTELIK 3w1 + ZABEZPIECZENIE 
PRZED SKUTKAMI BOCZNEGO UDERZENIA

FOTELIK 3w1 + ZABEZPIECZENIE 
PRZED SKUTKAMI BOCZNEGO UDERZENIA
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CA

R SEAT SELECTORJUNIOR MAXI

JUNIOR MAXI
Graco Junior Maxi the lightweight highback 
booster protects children from 15 to 36kg. 
Kids love the hide-away cup holders and 
the “big kid” design features, especially the 
height-adjustable head support and height-
adjustable armrests. Parents love that it 
helps protect their child by raising them up to 
the proper height for the seat belt.

FEATURES & BENEFITS

FROM APPROX 
4 YEARS TO 12 YEARS

	

15-36kg

safely transport 
your big kids

‘ ,

Pearl  
Grey

1986748

Pompeian 
Red

1986749

Harbour  
Blue

1986783

Royal 
Plum 

1986785
Opal Sky 

2004040

Midnight 
Black 

1989870
Blush 

1989866

6060

LIGHTWEIGHT WASHABLE
FABRICS

OPEN LOOP
BELT GUIDES

HIDE-AWAY
CUP HOLDERS

HEIGHT ADJUSTABLE
ARMREST
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JUNIOR MAXI

JUNIOR MAXI
Fotelik Junior Maxi to jeden z najlżejszych foteli 
dla dzieci od ok. 4 do 12 roku życia (od 15 do 
36 kg ). Wybierany równie często przez same 
dzieci, które doceniają „dorosłe atrybuty  
i design” fotela takie jak podłokietniki, 
kolorystyka czy chowane uchwyty na kubki. 
Ceniony przez rodziców za takie elementy jak: 
intuicyjne prowadzenie pasa bezpieczeństwa 
zaznaczone kolorem czerwonym oraz 
wbudowane w zagłówek prowadnice pasów, 
zapewniające zawsze ich prawidłowe ułożenie. 
Regulacja wysokości zagłówka pozwala 
na dostosowanie wysokości zagłówka do 
zmieniającego się wzrostu dziecka, dzięki 
czemu fotelik służy na wiele lat.

FUNKCJE I ZALETY OD OKOŁO 4.
DO 12. ROKU ŻYCIA

15-36kg

„komfortowa
podróż”

UCHWYT
NA KUBEK

2/3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

LEKKI

Pearl  
Grey

1986748

Pompeian 
Red

1986749

Harbour  
Blue

1986783

Royal 
Plum 

1986785

Opal 
Sky 

1986786

Midnight 
Black 

1989870
Blush 

1989866

OD OKOŁO 4.
DO 12. ROKU ŻYCIA

15-36kg

LOGICO L

LOGICO L
Logico L™ to lekki fotelik typu booster
z wysokim oparciem, zaprojektowany
dla większych dzieci z przedziału 15-36 kg,
czyli około 4-12 lat. Fotelik Logico L™
wyposażony jest w regulowany jedną ręką
zagłówek, pokrycie premium i dodatkowe
wyściełanie siedziska.

FUNKCJE I ZALETY

„bezpieczna podróż
Twojego dziecka”

ZABEZPIECZENIE
PRZED SKUTKAMI

UDERZENIA BOCZNEGO

UCHWYT
NA KUBEK

2/3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

OTWARTE 
PROWADNICE

PASÓW

Earl Grey
1986508

Fiery Red 
1986509

Midnight 
Grey 

1986510
Wine 

1986741

Harbour  
Blue

1986742
Blush 

1989867

Midnight 
Black 

1993642

61

FEATURES & BENEFITS

LOGICO L
The Logico L lightweight highback booster 
is designed to help safely transport your 
“big kid” from 15kg to 36kg approx. 4 to 
12 years. Logico L features one-hand, 
adjustable headrest allowing parents to 
quickly and easily adjust the height of the 
headrest as the child grows. Premium seat 
covers with additional padding for your kid’s 
comfort. Safely transport your big kid with 
Graco Logico L Group 2,3 car seat. 

2/3

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTORLOGICO L

FROM 4 YEARS TO  
12 YEARS	

	

15-36kg

Earl Grey
1986508

Fiery Red 
1986509

Midnight 
Grey 

1986510
Wine 

1986741

Harbour  
Blue

1986742
Blush 

1989867

Midnight 
Black 

1993642

safely transport 
your big kid

‘ ,

SIDE IMPACT

WASHABLE
FABRICS

OPEN LOOP
BELT GUIDES

PADDED, HEIGHT 
ADJUSTABLE ARMRESTS 

ARE EXTRA COMFORTABLE

HIDE-AWAY
CUP HOLDERS
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LOGICO LX

LOGICO LX 
Logico LX Comfort dzięki opatentowanej piance 
Graco – PedicR czyni podróż jeszcze bardziej 
komfortową i bezpieczną. Dedykowany dla 
dzieci od ok. 4 do 12 roku życia ( gr. 2/3 - 15-
36 kg). Wbudowane w zagłówek prowadnice 
pasa zawsze zapewniają prawidłowe ułożenie 
pasa. Wyściełany zagłówek jest regulowany 
zarówno do wzrostu dziecka, jak i na szerokość, 
zapewniając pełną ochronę głowy dziecka. 
Wyściełane podłokietniki oraz chowane 
uchwyty na kubki to dodatkowy komfort  
i atrakcja dla dziecka. Fotelik gwarantujący 
bezpieczną podróż, o czym świadczy 
przyznana 3 gwiazdkowa ocena ADAC.  

FUNKCJE I ZALETY

OD OKOŁO 4.
DO 12. ROKU ŻYCIA

15-36kg

„patent na wygodę:
luksusowa pianka

Graco PedicR”

UCHWYT
NA KUBEK

2/3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

LEKKI

Earl Grey Fiery Red 

Midnight 
Grey Wine 

Harbour  
Blue

Midnight 
Black 

19867441993641

19867461986745 1986747

1986743

OTWARTE 
PROWADNICE

PASÓW

48 49



AFFIX 2/3

GRAC
O 

CA

R SEAT SELECTOR

AFFIX
The Affix highback booster with Isocatch connectors 
helps safely transport your “big kid” from 15kg to 
36kg approx. 4 to 12 years. Affix features Safety 
Surround Side Impact Technology, which gives your 
child the best head and body protection. It provides a 
secure connection to your vehicle seat with its one-
hand, front-adjust latch system, making self-buckling 
easier for your independent child. The purpose of the 
Isocatch connectors is to secure the booster to the 
vehicle seat whilst the booster is unoccupied and help 
facilitate independent buckling. Stays in place even 
when your child doesn’t.
 
*Since the Isocatch connector system only secures the booster 
seat to the vehicle in this application and is not used for 
installation, it may be used regardless of the weight of the child 
(up to the maximum weight recommendation of the seat).

FEATURES & BENEFITS
FROM APPROX  

4 YEARS TO 12 YEARS 
 

15-36kg

Stargazer

1930353

65

OPEN LOOP
BELT GUIDES

WASHABLE
FABRICS

SAFETY
SURROUND

SOFT SEAT
CUSHIONS

ISOCATCH
FIXED IN PLACE

ISOCATCH
CUP HOLDER AND 

HIDE-AWAY STORAGE 
COMPARTMENT
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AFFIX
The Affix highback booster with Isocatch connectors 
helps safely transport your “big kid” from 15kg to 
36kg approx. 4 to 12 years. Affix features Safety 
Surround Side Impact Technology, which gives your 
child the best head and body protection. It provides a 
secure connection to your vehicle seat with its one-
hand, front-adjust latch system, making self-buckling 
easier for your independent child. The purpose of the 
Isocatch connectors is to secure the booster to the 
vehicle seat whilst the booster is unoccupied and help 
facilitate independent buckling. Stays in place even 
when your child doesn’t.
 
*Since the Isocatch connector system only secures the booster 
seat to the vehicle in this application and is not used for 
installation, it may be used regardless of the weight of the child 
(up to the maximum weight recommendation of the seat).

FEATURES & BENEFITS
FROM APPROX  

4 YEARS TO 12 YEARS 
 

15-36kg

Stargazer

1930353

65

OPEN LOOP
BELT GUIDES

WASHABLE
FABRICS

SAFETY
SURROUND

SOFT SEAT
CUSHIONS

ISOCATCH
FIXED IN PLACE

ISOCATCH
CUP HOLDER AND 

HIDE-AWAY STORAGE 
COMPARTMENT
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AFFIX
z mocowaniem

isocatch
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AFFIX
The Affix highback booster with Isocatch connectors 
helps safely transport your “big kid” from 15kg to 
36kg approx. 4 to 12 years. Affix features Safety 
Surround Side Impact Technology, which gives your 
child the best head and body protection. It provides a 
secure connection to your vehicle seat with its one-
hand, front-adjust latch system, making self-buckling 
easier for your independent child. The purpose of the 
Isocatch connectors is to secure the booster to the 
vehicle seat whilst the booster is unoccupied and help 
facilitate independent buckling. Stays in place even 
when your child doesn’t.
 
*Since the Isocatch connector system only secures the booster 
seat to the vehicle in this application and is not used for 
installation, it may be used regardless of the weight of the child 
(up to the maximum weight recommendation of the seat).

FEATURES & BENEFITS
FROM APPROX  

4 YEARS TO 12 YEARS 
 

15-36kg

Stargazer

1930353

65

OPEN LOOP
BELT GUIDES

WASHABLE
FABRICS

SAFETY
SURROUND

SOFT SEAT
CUSHIONS

ISOCATCH
FIXED IN PLACE

ISOCATCH
CUP HOLDER AND 

HIDE-AWAY STORAGE 
COMPARTMENT
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OD OKOŁO 4.
DO 12. ROKU ŻYCIA

15-36kg

AFFIX

AFFIX
Obsługiwane jedną ręką zaczepy ISOCATCH 
dają lepsze zabezpieczenie i sprawiają, że Affix 
łatwo zamontować w każdym samochodzie. 
Wbudowane podłokietniki i wyściełane 
elementy siedziska, zapewniają dodatkowy 
komfort w podróży.

FUNKCJE I ZALETY

ZABEZPIECZENIE
PRZED SKUTKAMI

UDERZENIA BOCZNEGO

2/3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

TECHNOLOGIA
SAFETY

SURROUND

OTWARTE
PROWADNICE

PASÓW

Regulowany
zagłówek

UCHWYT
NA KUBEK

ISOCATCH

MOCOWANIE
ISOCATCH

SCHOWEK

Stargazer

1930353

AFFIX 2/3
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AFFIX
The Affix highback booster with Isocatch connectors 
helps safely transport your “big kid” from 15kg to 
36kg approx. 4 to 12 years. Affix features Safety 
Surround Side Impact Technology, which gives your 
child the best head and body protection. It provides a 
secure connection to your vehicle seat with its one-
hand, front-adjust latch system, making self-buckling 
easier for your independent child. The purpose of the 
Isocatch connectors is to secure the booster to the 
vehicle seat whilst the booster is unoccupied and help 
facilitate independent buckling. Stays in place even 
when your child doesn’t.
 
*Since the Isocatch connector system only secures the booster 
seat to the vehicle in this application and is not used for 
installation, it may be used regardless of the weight of the child 
(up to the maximum weight recommendation of the seat).

FEATURES & BENEFITS
FROM APPROX  

4 YEARS TO 12 YEARS 
 

15-36kg

Stargazer

1930353

65

OPEN LOOP
BELT GUIDES

WASHABLE
FABRICS

SAFETY
SURROUND

SOFT SEAT
CUSHIONS

ISOCATCH
FIXED IN PLACE

ISOCATCH
CUP HOLDER AND 

HIDE-AWAY STORAGE 
COMPARTMENT
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„pełna ochrona  
dla każdego 

dziecka”

50 51



BOOSTER BASIC

BOOSTER BASIC
Booster Basic to lekki fotelik typu booster
bez oparcia, zaprojektowany dla dzieci
w przedziale 22-36 kg. Zapewni Twojemu
dziecko komfort i radość podróżowania – dzieci
uwielbiają chowane uchwyty na napoje i design
dla “starszych”.

FUNKCJE I ZALETY

OD OKOŁO 6.
DO 12. ROKU ŻYCIA

22-36kg

„dba o bezpieczeństwo
Twojego starszego 

dziecka”

UCHWYT
NA KUBEK

LEKKI

3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

Persimmon 
Orange 

1986646

Harbour 
Blue 

1986647

Royal Plum 

1986648

Opal 
Sky 

1986649

Pompeian 
Red 

1986671

Blush

1989868

Midnight 
Black 

1989881

OD OKOŁO 6.
DO 12. ROKU ŻYCIA

22-36kg.

CONNEXT

CONNEXT
Connext™ to fotelik typu booster bez oparcia, 
stworzony z myślą o dzieciach z przedziału
22-36 kg, czyli około 6 do 12 lat. Wygodny
system zaczepów Isocatch mocuje fotelik pewnie
na fotelu samochodowym. Dzięki wygodzie
i bezpieczeństwu to doskonałe rozwiązanie
do każdego samochodu i w każdych 
okolicznościach.Ty zaznasz spokoju, a dzieci 
będą szczęśliwe mogąc samemu poradzić sobie 
z wypinaniem z pasów.

FUNKCJE I ZALETY

„przyjemna podróż 
dla Ciebie i dziecka”

3 

  

WYB
ÓR

 FO
TELIKÓW GRACO

LEKKI

ISOCATCH

MOCOWANIE
ISOCATCH

Diablo
1920391
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w DOMU
Po pełnym zajęć poranku nawet zwykła filiżanka 
kawy potrafi przynieść moment wytchnienia. 
Produkty Graco do użytku domowego zabawią Twoje 
maleństwo, podczas gdy Ty będziesz cieszyć się
zasłużoną chwilą dla siebie...
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MOVE WITH ME
Move with Me to nowa huśtawka Graco 
o kompaktowych wymiarach oraz  z 
zintegrowanym uchwytem ułatwiającym 
przenoszenie huśtawki z pokoju do pokoju. Dla 
optymalnego komfortu dziecka i zapewnienia 
jego odpowiedniej do fazy rozwoju pozycji, 
huśtawka posiada 2 opcje regulacji uchylenia 
oparcia. Pięć opcji prędkości kołysania 
oraz 2-ie wibracji zapewniają dostosowanie 
rozrywki do nastroju dziecka,  a możliwość 
wyboru melodii spośród 15 dostępnych, w 
tym podpięcia własnego odtwarzacza mp3, w 
pełni relaksuje dziecko. Dwuetapowe składanie 
do kompaktowych rozmiarów z poręczną 
rączką ułatwia przenoszenie i przechowywanie 
huśtawki.

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

9. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg.

„bez trudu zabierzesz 
ją wszędzie ze sobą”

ZABAWKI

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

5

MOVE WITH ME
Calm and soothe your baby with the Graco Move 
with Me infant soother. This compact swing 
features an integrated carry handle and a two-
step folding mechanism for easy room-to-room 
portability with your baby and compact storage. 
It o�ers a two-position recline that provides 
comfort whether your baby is sleeping or awake, 
while two-speed vibration and five-speed gentle 
side-to-side swaying motion help keep baby 
relaxed. The Graco Move with Me infant soother 
comes with MP3 connectivity, 10 music options 
and 5 built-in sounds.

swing &  soothe  
everywhere you move

FROM BIRTH TO 
APPROX 9 MONTHS 

 

0-9kg

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

1989132
UK- 1989131

Breton 
Stripe

1989119 
UK- 1989120

Wren

1989139
UK- 1989138

1989134
UK- 1989133

Robin Sparrow Watney

2028786
UK-2028785

COMPACT FOOTPRINT

MOVE WITH ME

78

5 SWING SPEEDS 

5
MP3 ADAPTOR VIBRATION TOYS

MULTI POSITION
RECLINE

15 SONGS
AND SOUNDS 
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MOVE WITH ME
Calm and soothe your baby with the Graco Move 
with Me infant soother. This compact swing 
features an integrated carry handle and a two-
step folding mechanism for easy room-to-room 
portability with your baby and compact storage. 
It o�ers a two-position recline that provides 
comfort whether your baby is sleeping or awake, 
while two-speed vibration and five-speed gentle 
side-to-side swaying motion help keep baby 
relaxed. The Graco Move with Me infant soother 
comes with MP3 connectivity, 10 music options 
and 5 built-in sounds.

swing &  soothe  
everywhere you move

FROM BIRTH TO 
APPROX 9 MONTHS 

 

0-9kg

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

1989132
UK- 1989131

Breton 
Stripe

1989119 
UK- 1989120

Wren

1989139
UK- 1989138

1989134
UK- 1989133

Robin Sparrow Watney

2028786
UK-2028785

COMPACT FOOTPRINT

MOVE WITH ME

78

5 SWING SPEEDS 

5
MP3 ADAPTOR VIBRATION TOYS

MULTI POSITION
RECLINE

15 SONGS
AND SOUNDS 
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MOVE WITH ME
Calm and soothe your baby with the Graco Move 
with Me infant soother. This compact swing 
features an integrated carry handle and a two-
step folding mechanism for easy room-to-room 
portability with your baby and compact storage. 
It o�ers a two-position recline that provides 
comfort whether your baby is sleeping or awake, 
while two-speed vibration and five-speed gentle 
side-to-side swaying motion help keep baby 
relaxed. The Graco Move with Me infant soother 
comes with MP3 connectivity, 10 music options 
and 5 built-in sounds.

swing &  soothe  
everywhere you move

FROM BIRTH TO 
APPROX 9 MONTHS 

 

0-9kg

FEATURES & BENEFITS

‘ ,

1989132
UK- 1989131

Breton 
Stripe

1989119 
UK- 1989120

Wren

1989139
UK- 1989138

1989134
UK- 1989133

Robin Sparrow Watney

2028786
UK-2028785

COMPACT FOOTPRINT

MOVE WITH ME

78

5 SWING SPEEDS 

5
MP3 ADAPTOR VIBRATION TOYS

MULTI POSITION
RECLINE

15 SONGS
AND SOUNDS 
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MOVE WITH ME
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SWEETPEACE
Innowacyjna huśtawka - kokon. Dzięki  
elektronicznemu mechanizmowi imituje  
poziome ruchy kołysania rodziców, działając 
na dziecko kojąco i uspokajająco. Posiada 
wbudowany odtwarzacz muzyczny, z którego  
płyną kojące nuty odgłosów natury, bicie serca 
matki. Dodatkowo możliwość przyłączenia 
MP3 umożliwia dobór dowolnie wybranej 
muzyki dla malucha. Siedzisko huśtawki, 
ustawne w 3 pozycjach, może być używane 
również jako samodzielny leżaczek. Dwie 
prędkości wibracji i 6 prędkości kołysania 
pozwolą na  dobranie stosownego programu 
adekwatnie do nastroju dziecka. W zestawie 
także taca z lusterkiem, zabawki  Mix&Move, 
gryzaczek.

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

9. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg.

„sprawdzona przez 
mamy, polecana 
przez pediatrów”

ZABAWKI TACKA
NA ZABAWKI

WYJMOWANY
BUJACZEK

6

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

Stars Faux four 

1913619 1761596

GLIDER ELITE
Graco Glider Elite to huśtawka i bujaczek w 
jednym, które ukołyszą i ukoją dziecko niemal jak 
mama w swoich ramionach. Łagodne wibracje 
mile wprowadzą dziecko w stan wyciszenia, a 10 
opcji melodii, w tym relaksującej muzyki ukoją 
zmysły malucha.

FUNKCJE I ZALETY

„2 w 1 – 
huśtawka i bujaczek 

w jednym”
ZABAWKI

GLIDER ELITE

6
WIELOSTOPNIOWA

REGULACJA
NACHYLENIA OPARCIA

BUDKA

Leżaczek Glider Elite

GLIDER ELITE
Graco Glider Elite is the 
revolutionary 2-in-1 gliding 
swing that soothes with the 
same gentle motion you use 
when cuddling and comforting 
baby in your nursery glider.

FEATURES & BENEFITS

FROM BIRTH TO 
APPROX 9 MONTHS

	

0-9kg

gliding is the  
new swinging‘ ,

Breton 
Stripe 

ROE-1989111
UK- 1989112

Bouncer

GLIDER ELITE

79

OPTION TO PLUG-IN REMOVABLE
BOUNCER

VIBRATION

TOYS 6 GLIDING SPEEDS

WASHABLE
FABRICS

MULTI POSITION
RECLINE

CANOPY

15 SONGS
AND SOUNDS 

5 POINT HARNESS
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GLIDER ELITE
Graco Glider Elite is the 
revolutionary 2-in-1 gliding 
swing that soothes with the 
same gentle motion you use 
when cuddling and comforting 
baby in your nursery glider.

FEATURES & BENEFITS

FROM BIRTH TO 
APPROX 9 MONTHS

 

0-9kg

gliding is the  
new swinging‘ ,

Breton 
Stripe 

ROE-1989111
UK- 1989112

GLIDER ELITE

79

OPTION TO PLUG-IN REMOVABLE
BOUNCER

VIBRATION

TOYS 6 GLIDING SPEEDS

WASHABLE
FABRICS

MULTI POSITION
RECLINE

CANOPY

15 SONGS
AND SOUNDS 

5 POINT HARNESS
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OD URODZENIA
DO OKOŁO

9. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg.
Clouds 

Breton 
Stripe 

19473021989111

SWEETPEACE

58 59



LOVIN’ HUG
(z wtyczką)

LOVIN’ HUG
Graco Lovin’ Hug to huśtawka 
zaprojektowana z myślą, by 
zapewnić dziecku komfortowy 
wypoczynek i sen. Wyposażona w 
6 prędkości kołysania i 4 pozycje 
oparcia - zapewni Twojemu dziecku 
pełen spokój i relaks. Wiszące 
pluszowe zabawki stymulują wzrok 
dziecka. Aż 10 melodii pozwoli 
uspokoić i zabawić dziecko, a 
wyściełane siedzisko z 4-stopniową 
regulacją nachylenia zapewnią mu 
większy komfort.

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

9. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg

„komfortowy, 
spokojny sen i 

odpoczynek dla 
dziecka”

ZABAWKI

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

1913602

1913607 1987439
Toy Town 

1988879 1989099

2005078

Buddy  
Bear 

Woodland 
Walk

Ted and 
Coco

Wild  
Day Out Aztec 

SWING’N’BOUNCE
Luksusowy produkt 2 w 1: wolnostojący 
leżaczek i uspokajający bujaczek w jednym. 
Zapewnia najwyższy komfort i ochronę. Ma 
6-stopniową regulację prędkości i obrotowy 
pałąk z odczepianymi zabawkami. Bujaczek 
wyposażono  w zdejmowany zagłówek i 
wyściełane siedzisko dla większej wygody. 
Łatwo zmienia się w wolnostojący leżaczek

 

FUNKCJE I ZALETY

OD URODZENIA
DO OKOŁO

9. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg

„stylowa huśtawka 
z opcją zmiany na 

leżaczek”

ZABAWKI

SWING’N’BOUNCE

6
WIELOSTOPNIOWA

REGULACJA
NACHYLENIA OPARCIA

Woodland 
Walk 

19891041987521

Ted and 
Coco

1989091

Wild  
Day Out 
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od

PIERWSZYCH DNI
do

PIERWSZYCH 
SŁÓW

„bez trudu 
zabierzesz je 

wszędzie ze sobą”

CONTOUR PRESTIGE
Głębokie łóżeczko wyposażone 
w delikatne wibracje i konsolę 
muzyczną pomoże ukołysać 
Twoje dziecko do snu. Łagodne 
wibracje ustawiane na określony 
czas uspokoją je i ukoją. Contour 
Prestige wyposażone jest w 
wyjmowany panel sterujący do 
nocnej lampki, muzyki i wibracji, 
a także w zdejmowany przewijak 
oraz karuzelkę. Doskonałą 
stabilność łóżeczka zapewnia 
7 nóżek, a w tym 2 kółka, dzięki 
którym przemieszczanie łóżeczka 
z miejsca na miejsce jest niezwykle 
proste i wygodne. Dołączona torba 
transportowa z otworami na kółka, 
doskonale się sprawdza w podróży, 
ułatwiając transport łóżeczka z 
miejsca na miejsce.

FUNKCJE I ZALETY

ŁÓŻECZKO: OD URODZENIA
DO OKOŁO 3. ROKU ŻYCIA

0-15kg

WKŁADKA: OD URODZENIA
DO OKOŁO 6. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg

ZABAWKI

CONTOUR PRESTIGE

ZDEJMOWANY
PRZEWIJAK

Breton 
Stripe 

1989117
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CONTOUR ELECTRA

CONTOUR ELECTRA
To stylowe łóżeczko z funkcją 
wibrowania uspokaja dziecko. 
Całość uzupełnia zdejmowany 
przewijak, lampka nocna i i 
pozytywka z uspokajającą 
muzyką. Kółka ułatwiają 
przesuwanie. Dla większej 
wygody, torba podróżna 
została wyposażona w otwory 
ułatwiające transport. Łatwe 
składanie pozwala na szybkie 
rozłożenie bądź złożenie łózeczka. 
Opcja użycia podwieszanego 
łóżeczka – dla dzieci do 6,5 kg/3 
miesięcy albo do momentu, 
kiedy dziecko zaczyna z pozycji 
leżącej podpierać się na rękach i 
kolanach.

„idealne w podróży 
i w domu”

FUNKCJE I ZALETY

ŁÓŻECZKO: OD URODZENIA
DO OKOŁO 3. ROKU ŻYCIA

0-15kg

WKŁADKA: OD URODZENIA
DO OKOŁO 6. MIESIĄCA ŻYCIA

0-9kg

ZABAWKIZDEJMOWANY
PRZEWIJAK

Ted and 
Coco 

1987528 1913582

Woodland 
Walk 

19891092003779

Neon
Sand

Aztec 

KRZESEŁKA

87
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DUODINER

DUODINER
Graco Duo Dinner to krzesełko typu 3w1, które 
rośnie wraz z Twoim dzieckiem dostosowując 
się do jego potrzeb. Oparcie siedziska jest 
regulowane w 5 pozycjach, dzięki czemu 
bez trudu maluch może pić w pozycji 
półleżącej  z butelki, by później móc siedzieć 
prosto i towarzyszyć podczas rodzinnych 
posiłków. Siedzisko można zamontować 
także na klasycznym krześle stołowym. 
Bezpieczeństwo zapewniają 5 punktowe pasy 
bezpieczeństwa. Dodatkowa wkładka wraz 
z regulowanym podnóżkiem  są gwarancją 
komfortu. Regulowana wysokość w 5 
pozycjach, zdejmowana i łatwa w czyszczeniu 
tacka oraz kółka umożliwiające łatwe 
przemieszczanie łóżeczka, które składa się do 
kompaktowych rozmiarów to atrybuty, które 
pokocha każda mama. 

„od niemowlaka 
do przedszkolaka”

FUNKCJE I ZALETY

OD 6. DO OKOŁO
36. MIESIĄCA ŻYCIA

0-15kg

W trybie z obrotowym
siedziskiem

5
WIELOSTOPNIOWA

REGULACJA
NACHYLENIA OPARCIA

2
Breton 
Stripe

1989114

TEA TIME
Kompaktowe i łatwe do złożenia krzesełko 
do karmienia w kolorowe wzory. Duża i 
praktyczna tacka oraz wygodny podnóżek. 
5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Siedzisko 
łatwe w czyszczeniu.

„kompaktowe  
i łatwe do złożenia 

krzesełko do 
karmienia”

FUNKCJE I ZALETY

OD 6. DO OKOŁO
36. MIESIĄCA ŻYCIA

0-15kg.

LEKKI

19891051987524 19890931913572

Toy 
Town 

Woodland 
Walk

Ted and 
Coco

Wild  
Day Out 

TEA TIME

Kompaktowy rozmiar po 
złożeniu tylko 15 cm.
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„niezbędne podczas 
każdego posiłku”

CONTEMPO
To super wąskie krzesełko do 
karmienia jest łatwe w użyciu 
i przechowywaniu. Posiada 6 
ustawień wysokości i 3 pozycje 
oparcia, regulowanego jedną ręką. 
Podwójną tackę można regulować 
w 3 pozycjach, a dołączoną do 
niej wkładkę myć w zmywarce. Po 
złożeniu krzesełko stoi bez podparcia. 
Siedzisko łatwe w czyszczeniu.

FUNKCJE I ZALETY

OD 6. DO OKOŁO
36. MIESIĄCA ŻYCIA

0-15kg.

Kompaktowe po 
złożeniu, stoi bez 
podparcia.

6

WIELOSTOPNIOWA
REGULACJA

NACHYLENIA OPARCIA

1987526

Neon
Sand

1913576

Ted and 
Coco

CHARAKTERYSTYKA 
PRODUKTÓW

Przedział wiekowy
dziecka

Rozmiar po 
rozłożeniu

(dł. x szer. x wys. 
w cm)

Rozmiar po 
złożeniu

(dł. x szer. x wys. 
w cm)

Waga 
(kg)

Pozycje 
nachylenia

oparcia

Regulowany 
podnóżek 

Metoda
składania

Blokada 
przednich

kół skrętnych

Kompatybilność
z fotelikami

Osłona
przeci-

wdeszc-
zowa

Śpiworek Kosz na 
zakupy

Inne 
akcesoria

 WÓZKI MODUŁOWE

Evo 0-15 kg
(ok. 3 lat) 91x61x104 92x61x40 10,8 Wiele

pozycji Tak Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Duża budka
regulowana rączka

Evo Avant 0-15 kg
(ok. 3 lat) 91x61x105 92x61x40 10,8 Wiele

pozycji Tak Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Duża budka,
rączka w eko-skórze

Evo XT 0-15 kg
(ok. 3 lat) 85x62x104 99x62x42 12 Wiele

pozycji Tak Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Błotniki, rączka
w eko-skórze

Modes 3 Lite 0-15 kg
(ok. 3 lat) 101x66x106 40x63x104 9,8 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Duża budka

Modes LX 0-15 kg
(ok. 3 lat) 91x59x103 98x59x40 10,6 Wiele

pozycji Tak Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Duża budka, możliwość
modyfikacji w kołyskę

 WÓZKI LEKKIE I KOMPAKTOWE

Evo Mini 0-15 kg
(ok. 3 lat) 102x79x48 79,8x48x22 6,2 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak nd. Tak Nie Tak Duża budka

FastAction Sport LX 0-15 kg
(ok. 3 lat) 52x49x103 72x57x47 7,5 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Nie Tak Duża budka

LiteRider LX 0-15 kg
(ok. 3 lat) 89x54x104 83x54x34 12,15 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Duża budka

Blox 0-15 kg
(ok. 3 lat) 80x57,5x100 29x57x80 8 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugFix 

Junior Baby Tak Tak Tak Duża budka

Metro 0-15 kg
(ok. 3 lat) 80x57,5x100 29x57x80 9 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugFix 

Junior Baby Tak Nie Tak Duża budka

 WÓZKI TRADYCYJNE, 4-KOŁOWE

FastAction DLX 0-15kgs  
(approx. 3 yrs.) 85x57x100 57x72x47 9.5 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Nie Tak Akcesoria
Mix & Move

FastAction Fold 
DLX

0-15kgs  
(approx. 3 yrs.) 52x49x103 73x57x47 7.5 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Nie Tak Duża budka

Quattro Tour Deluxe 0-15kgs  
(approx. 3 yrs.) 123x57x100 60x57x94 14.2 Wiele

pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Od narodzin: 
Kosycot

 WÓZKI PODWÓJNE

Modes Duo Tył: 0-15 kg (ok. 3 lat)
Przód: 15 kg (6 miesięcy) 134x65x108 94x65x61 21,8 Oba siedziska:

wiele pozycji Tak Jedną 
ręką Tak SnugRide/

SnugRide iSize Tak Tak Tak Półka do stania,
ławeczka dla dziecka

Stadium Duo Tył: 0-15 kg (ok. 3 lat)
Przód: 15 kg (6 miesięcy) 100x60x133 100x60x58 13,8 Oba siedziska:

wiele pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugFix 

Junior Baby Nie Nie Tak Podwyższone
siedzisko Stadium

Ready2Grow Tył: 0-15 kg (ok. 3 lat)
Przód: 15 kg (6 miesięcy) 104x60x111 52x60x134 14,9 Oba siedziska:

wiele pozycji Nie Jedną 
ręką Tak SnugFix 

Junior Baby Tak Tak Tak Półka do stania,
ławeczka dla dziecka

CONTEMPO

68 69



Waga 
dziecka Grupa Wiek

Wymiary
(dł. x szer. 

x wys. w cm)
Waga (kg) Rodzaj pasów

Pozycje
nachylenia

oparcia

Kompatybilne
z ISOFIX

Kompatybilne
z Travel System

Regulowany
zagłówek Inne akcesoria

FOTELIKI SAMOCHODOWE

SnugRide i-Size

0-13kg i-Size 0-18 miesięcy 54x35x72 12,3 Bez węzłów
(no re-thread) 7 √ √ √ Pełna godność z i-Size, Click

Connect, baza Isofix

SnugRide 0-13kg 0+ Do 15 miesięcy 65x44x67 5,1 5-punktowe √ Rozkładana budka,
Click Connect

Junior Baby

0-13kg

0+

Do 15 miesięcy 66x44x56 3,7 3-punktowe √ Classic Connect

Milestone Grupa 0+ 0-13kg 0+
Od urodzenia

do ok. 
15 miesięcy

51x45x77 8,65 Bez węzłów
(no re-thread) 4 √

3 w 1, ochrona przed
uderzeniem bocznym,

wsparcie głowy

Milestone  
Grupa 1 9-18kg 1 Ok. 9 miesięcy

do 4 lat 51x45x77 8,65 Bez węzłów
(no re-thread) √ 3 w 1, ochrona przed

uderzeniem bocznym

Milestone  
Grupa 2/3 15-36kg 2/3 Ok. 4-12 lat 51x45x77 8,65 Bez węzłów

(no re-thread) √ 3 w 1, ochrona przed
uderzeniem bocznym

Nautilus 9-36kg 1/2/3 Ok. 4-12 lat 48x50x68/88 9 5-punktowe 3 √ Wbudowany uchwyt na kubek,
rama wzmocniona stalą

Nautilus Elite 9-36kg 1/2/3 Ok. 9 miesięcy
do 12 lat 48x50x68/88 9,4

5-punktowe,
bez węzłów

(no re-thread)
3 √

Ochrona przed uderzeniem bocznym
Safety Surround™, wyjmowana wkładka,

regulowany zagłówek, wbudowany
uchwyt na kubek, rama wzmocniona

stalą

Endure 9-36kg 1/2/3 Ok. 9 miesięcy
do 12 lat 45x46x73 5,47 5-punktowe √ Wyjmowana wkładka

Junior Maxi 15-36kg 2/3

Ok. 4-12 lat 41x41x68/81 3,6 Pasy 
samochodowe 2 √ Chowane uchwyty na napój

Logico L 15-36kg 2/3 Ok. 4-12 lat 36x42x68 3,79 √ Chowane uchwyty na napój

Logico LX 15-36kg 2/3 Ok. 4-12 lat 36x43x68/82 4,1 2 √ Regulowany zagłówek

Assure 15-36kg 2/3 Ok. 4-12 lat 36x43x68/82 4,1 2 √
Ochrona przed uderzeniem bocznym
Safety Surround™, chowany uchwyt

na napój, osłonki na podłokietniki

Affix 15-36kg 2/3 Ok. 4-12 lat 27x42x64 4,5 Mocowanie
ISOCATCH √ ISO Catch System

Booster Basic

22-36kg 3 Ok. 6-12 lat 41x42x25 2 Chowane uchwyty na napój

Connext 22-36kg 3 Ok. 6-12 lat 43x44x24 1,5 Mocowanie
ISOCATCH ISO Catch System

Przedział
wiekowy

Rozmiar po rozłożeniu
(dł. x szer. x wys.

 w cm)

Rozmiar po złożeniu
(dł. x szer. x wys. 

w cm)

Waga
(kg)

Pozycje
pochylenia 

oparcia

Szybkości 
bujania Muzyka Zabawki Tacka Pasujące baterie

(do kupienia osobno) Inne akcesoria

Sweetpeace 0+ 78x86x92 11,3 3 6 15 piosenek  
i dźwięków 1 √ 5 x D-LR20 (1.5V)

Odczepiane siedzisko, możliwość
połączenia z odtwarzaczem mp3,

4 pozycje siedzenia

Glider Elite 0+ 71x62x92 10,2 3 6 15 piosenek  
i dźwięków 2 4 x D-LR20 (1.5V) Odczepiany leżaczek

Swing 'n' Bounce 0+ 88x67x94 50x67x105 8,7 3 6 15 piosenek  
i dźwięków 3 √ 5 x D-LR20 (1.5V) Odczepiany leżaczek,

tacka na przekąski

Lovin' Hug 0+ 85x61x92 50x67x103 7,3 4 6 15 piosenek  
i dźwięków 3 √ 3 x D-LR20 (1.5V) Tacka na przekąski

Contempo 6 
miesięcy 83x56x105 22x105x82 9 3 √ Regulowana wysokość z 6

ustawieniami, sam stoi po złożeniu

Tea Time 6 
miesięcy 73x71x100 15x71x122 5,4 √ Lekki i kompaktowy, 

sam stoi po złożeniu

Move With Me 0+ 68x51x72 51x68x38 6,8 2 5 15 piosenek  
i dźwięków 2 4 x D-LR20 (1.5V) 2 prędkości wibracji

Duo Diner 6 
miesięcy 74x51x103 63,5x51x113 11,7 3 √ Możliwość zmiany w siedzisko typu

booster, 5 stopni regulacji wysokości

Contour Prestige 0+ 104x73x91 23x23x85 15,3 15 piosenek  
i dźwięków 3 3 x AA 2 prędkości wibracji, wyjmowana

wkładka, torba do przenoszenia

Contour Electra 0+ 104x73x91 25x25x69 13,8 15 piosenek  
i dźwięków 3 3 x AA 2 prędkości wibracji, wyjmowana

wkładka, torba do przenoszenia

CHARAKTERYSTYKA 
PRODUKTÓW
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Euro-Trade Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 155

31-263 Kraków
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www.gracobaby.com.pl
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