CONJUNTO DE RUA VICKY
PIERRE CARDIN

» Chassis + Assento de Rua + Cad. Auto G.0+ ;
» Chassis em alumínio com sistema de rotação das
rodas dianteiras e travão simultâneo nas rodas
traseiras;
» Suspensão dianteira e traseira ;
» Assento de Rua reversível com capota incluída;
» Cadeira Auto G.0+ homologada segundo as normas
europeias ECE R44/04 para uso no automóvel
instalado com os cintos de segurança do mesmo ou
com a Base Isofix (vendida em separado);
» Inclui redutor, capota e tapa pernas para Cad. Gr0+;
» Cor: Cinza/Preto ; Preto/vermelho ; Preto/Khaki

CONJUNTO DE RUA VICKY PLUS
PIERRE CARDIN

» Chassis + assento de rua + cad. Auto G.0+
» Chassis em alumínio com sistema de rotação das
rodas dianteiras e travão simultâneo nas rodas
traseiras, com suspensão dianteira e traseira ;
» Pega e apoio de braços em pele;
» Assento de Rua reversível com capota incluída;
» Cadeira Auto G.0+ homologada segundo as normas
europeias ECE R44/04 para uso no automóvel
instalado com os cintos de segurança do mesmo ou
com a base isofix (vendida em separado);
» Inclui redutor, capota e tapa pernas para Ca. Gr0+;
CORES DISPONÍVEIS: JEAN & PURPLE RED

CONJUNTO DE RUA ELANE
PIERRE CARDIN

» Chassis + Assento de rua + Cad. Auto G.0+;
» Chassis em alumínio com sistema de rotação das
rodas dianteiras e travão simultâneo nas rodas
traseiras,
» Suspensão dianteira e traseira ;
» Assento de Rua reversível com capota;
» Cadeira Auto G.0+ homologada segundo as normas
europeias ECE R44/04 para uso no automóvel
instalado com os cintos de segurança do mesmo ou
com a base isofix (vendida em separado).
» Inclui redutor, capota e tapa pernas para Cad. Gr0+;
» Cor: Cinza/Preto ; Preto/vermelho ; Preto/Khaki

CONJUNTO DE RUA OLIVER
PIERRE CARDIN

Conjunto

de

transporte

Oliver

com

assento

reversível e cadeira auto grupo 0+ com pegas ajustáveis.
Chassis leve e compacto, ocupa pouco espaço, ideal
para bagageiras pequenas. Com pega ajustável em
altura, cesto porta objectos, travão simultâneo às duas
rodas traseiras, rodas dianteiras e traseiras facilmente
amovíveis, rodas traseiras giratórias ou fixas (ideal para
pavimentos irregulares). Pega e apoio de braços em pele
sintética. Assento de rua reversível (virado para a mãe ou
para a rua) regulável em 3 posições (sentado, intermédio
e deitado). Cinto de 5 pontos com protecções, barra
frontal, capota sol, Cadeira Auto G.0+ homologada para
usar no automóvel (ECE R44,04) dos 0-13 kg reversível
(pode usar-se em ambos os sentidos). Cobre pernas para
a cadeira grupo 0+ e redutor para os primeiros meses.
Possibilidade de adaptar uma alcofa (vendida em
separado), capa chuva para assento, saco fraldas, muda
fraldas e porta documentos (vendidos em separado).

ACESSÓRIOS
MAXIBABY

CAPA CHUVA

» Universal, adapta-se á maioria dos modelos de
cadeiras de rua no mercado;

BASE ISOFIX

» Base isofix compativel com
cadeiras Gr.0+ Pierre Cardin

SOMBRINHA

» Universal
Também disponível na cor Rosa e preto;

CADEIRA AUTO APOLLO
PIERRE CARDIN MPC277
GRUPO 0+,1

» Grupo 0+ (aprox. 0 kg até 13Kg) voltado contra
sentido de marcha; Grupo I (aprox. 9Kg até 18Kg)
voltado para a frente;
» Assento com 3 posições de reclinação;
» Encosto de cabeça ajustável;
» Reforço de proteção lateral na Carcaça;
» Homologação: ECE R44/04

CADEIRA AUTO PIERRE CARDIN
PIERRE CARDIN MPC283
GRUPO 0+,1,2

» G.0+,1,2 Homologada segundo as normas europeias
ECE R44/04;
» Adequada para crianças dos 0 aos 25 kg no sentido
da marcha;
» Disponível em tecido cinza/preto;
» Cinto de ombros e apoio do encosto de cabeça
ajustável em altura com apenas uma mão e com um
único movimento (para se adequar ao crescimento
da criança);
» Assento reclinável em 4 posições que permite o sono
e descanso da criança;
» Instalação no automóvel fácil e rápida;
» Pode ser utilizada sem os cintos da cadeira e com o
cinto do automóvel sobre a criança a partir dos 15 ou
18 kg;

CADEIRA AUTO LORENA
PIERRE CARDIN MPC297
GRUPO 1,2,3

» G.1+2+3, Homologada segundo as normas europeias
ECE R44/04;
» Adequada para crianças dos 9 aos 36 kg no sentido
da marcha;
» Disponível em pele ou tecido cinza/preto;
» Cinto de ombros e apoio do encosto de cabeça
ajustável em altura com apenas uma mão e com um
único movimento (para se adequar ao crescimento
da criança);
» Assento reclinável em 4 posições que permite o sono
e descanso da criança;
» Instalação no automóvel fácil e rápida;
» Pode ser utilizada sem os cintos da cadeira e com o
cinto do automóvel sobre a criança a partir dos 15 ou
18 kg;

CADEIRA AUTO LORENA ISOFIX
PIERRE CARDIN MPC297
GRUPO 1,2,3

» G.1+2+3, Homologada segundo as normas europeias
ECE R44/04;
» Adequada para crianças dos 9 aos 36 kg no sentido
da marcha;
» Disponível na cor Coffee;
» Cinto de ombros e apoio do encosto de cabeça
ajustável em altura com apenas uma mão e com um
único movimento (para se adequar ao crescimento
da criança);
» Assento reclinável em 4 posições que permite o sono
e descanso da criança;
» Instalação no automóvel fácil e rápida com ISOFIX;
» Pode ser utilizada sem os cintos da cadeira e com o
cinto do automóvel sobre a criança a partir dos 15 ou
18 kg;

CADEIRA AUTO ATHENA ISOFIX
PIERRE CARDIN
GRUPO 1,2,3

» Cadeira para ser utilizada com ou sem isofix (cintos);
» Encosto Reclinável 5 posições;
» Altura regulável em 4 posições com redutor e ajuste
de cabeça;
» Cintos segurança de 5 pontos de fixação e
protetores de cinto de segurança;
» Ajuste central;
» Apoio de braços;
» Forra removível com sistema de ventilação e tecido
anti-odores e anti-alérgico;
» Homologação de acordo com a norma ECE R44/04.

ANDADOR KS109 MAXIBABY
MAXIBABY

» Brinquedo didático, regulável em altura (3 Posições)
com sistema de segurança e bloqueio para degraus;
Cores disponíveis: Azul, Rosa, Vermelho

ANDADOR 3 EM 1 PIERRE CARDIN
PIERRE CARDIN

» Andador baloiço
» Primeiros Passos
» Assento Giratório 360º
Cor Disponível: Azul & Rosa

ALMOFADA AMAMENTAÇÃO
MAXIBABY

» Garante conforto e segurança durante o período da gravidez e
amamentação. Pode ser usada a partir do sexto mês de
gravidez garantindo um sono mais tranquilo e saudável,
colocada pela grávida debaixo do abdómen aliviando assim o
peso na coluna vertebral. Depois do nascimento do bebé a
almofada torna-se uma peça frequente no processo de
amamentação. A forma especial da almofada permite ser
usada como suporte adicional quando a mãe segura no bebé
e como apoio elevatório para o peito. A opção de colocar a
almofada em várias posições ajuda a reduzir a tensão na
coluna vertebral, as dores nas costas e nos músculos do peito.
A almofada de amamentação torna a amamentação num
processo

conveniente

e

agradável.

A

almofada

de

amamentação pode ser igualmente usada para repouso ou
diversão do bebé.
Disponíveis em várias cores

PROTETOR/REDUTOR LATERAL DE SEGURANÇA
MAXIBABY

» Este redutor de segurança foi desenhado especialmente para
garantir um sono pacifico e saudável do bebé. Evita que o
bebé se vire de costas e evita uma posição de risco. Este
redutor de segurança é fabricado com um tecido suave que
ajuda a livre circulação do ar. Composição 100% poliéster,
enchimento em Poliuretano

MUDA FRALDAS SOFTY COLORS
MAXIBABY

»
»
»
»

MEDIDA: 70X50 CM
ENCHIMENTO SUAVE E ALMOFADADO
COBERTURA EM PVC
ESTAMPADOS ALEGRES

CAMA TRANSFORMAVEL TREND PLUS
MAXIBABY

»
»
»
»
»

Berço – baloiço
Dimensões: 110x62 cm
Sistema de bloqueio do baloiço
2 níveis de altura para o estrado
Grade lateral móvel

»
»
»
»

Cama adolescente
Dimensões: 161x62 cm
Possibilidade de ajustar a altura de trás da cama
2 gavetões grandes

»
»
»
»
»

Comoda multifuncional
Dimensões: 44x71x62 cm
Pode montar-se do lado direito ou esquerdo
Quadro para muda fraldas
Tampa com pega integrada e fecho silencioso.

CAMA DREAM
MAXIBABY

»
»
»
»
»

Cama baloiço
Medidas: 120x60 cm
Grade lateral móvel
2 níveis de altura para o estrado
1 gavetão grande

»
»
»
»

A cama pode transformar-se em:
Cama baloiço
Cama criança
Secretária

COMODA CUPBOARD
MAXIBABY

»
»
»
»

4 Gavetas
2 Portas com prateleiras do interior
Versões de Montagem
A – Com parte adicional e protetores transversais
(para colocar muda fraldas)
» B – Com os protetores na horizontal (para colocar
muda fraldas mole)
» C – Com parte de trás decorativa
» D – Com os protetores em pé a funcionar como
prateleira

