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onde há um bebé



A linha Primeira Infância Chicco participa ativamente na contínua evolução das normas de segurança destinadas 
a proteger a criança e que na Europa regulamentam o desenvolvimento e a produção dos produtos.

A constante evolução tecnológica, as exigências do mercado em constante evolução e as capacidades de 
produção poderão obrigar-nos a modifi car, substituir ou eliminar produtos, durante o período de validade 

deste catálogo.
Como tal, todos os detalhes, indicações, medidas e ilustrações dos produtos que constam neste catálogo, não 

são vinculativos.
Além disso, o processo de impressão gráfi ca do catálogo poderá alterar as cores das estruturas e dos revestimentos 

dos produtos representados, relativamente ao seu aspeto real.
A disponibilidade dos produtos presentes neste catálogo está sujeita em qualquer momento, à nossa capacidade 

produtiva. O regular fornecimento de produtos está por isso dependente dessa capacidade de produção.

Edição 2021
Copyright: Artsana, setembro 2020

Nenhuma imagem presente neste catálogo poderá ser reproduzida, copiada ou transferida digital ou 
mecanicamente, integral ou parcialmente, sem uma autorização escrita do titular dos direitos de autor.

Estamos em mais de 120 países e há mais de 60 anos perto de pais e famílias, ouvindo as 
suas experiências, as suas histórias, as suas aventuras. E nunca nos cansaremos disso. Com a 

mesma paixão de sempre, desenvolvemos produtos inovadores que vão ao encontro das novas 
necessidades dos pais. Mais do que isso, trabalhamos não apenas para mães e pais, mas para 

todos os cuidadores dos nossos bebés. Afinal, não somos todos pais de alguma forma?

PARENTALIDADE
A Parentalidade refl ecte a fi losofi a Chicco: cuidamos dos 

nossos com o mesmo compromisso que qualquer pai. Mas 

a parentalidade envolve também avós, tios, professores 

e babysitters, - todos os que, diariamente, cuidam dos 

nossos bebés.

EXPERIÊNCIA
Temos mais de 60 anos de experiência enquanto marca 

multiespecialista em puericultura e parentalidade. Conti-

nuamos a explorar novas soluções, respeitando sempre os 

nossos princípios básicos: sem comprometer a qualidade e 

cumprindo sempre os elevados padrões de segurança. 

INOVAÇÃO
Estamos sempre a olhar para o futuro. Observamos os 

pais para descobrir as suas necessidades. Ouvimo-los para 

desenvolver soluções tecnologicamente avançadas que 

tornem a sua experiência o mais fácil e tranquila possível. 

Estamos perto deles, todos os dias, acompanhando-os 

neste seu papel tão desafi ante.

SUSTENTABILIDADE
Desde sempre que agimos com responsabilidade, 

respeitando as pessoas e o meio ambiente. Porque cuidar 

das crianças também signifi ca cuidar do mundo em que 

elas vão crescer. É esse o nosso maior compromisso. 

OS NOSSOS VALORES
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Passeio
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PORQUÊ 
ESCOLHER?

SISTEMA DE 
FECHO

CADEIRA 
REVERSÍVEL

ALCOFA 
COMPATÍVEL

CADEIRA AUTO 
INCLUÍDA OU 
COMPATÍVEL

Um Trio 
moderno para 

todas as estações

Fecho com uma 
só mão

X
Alcofa Alysia

LightNap

Kiros i-Size
Bebècare

Clip On (base
não incluída)

Passeios 
desportivos 

sobre 3 rodas.

Fecho com uma 
só mão

Alcofa Activ3
Auto-Fix Fast  

c/ base

O Trio mais 
completo e 
sofisticado

Fecho com uma 
só mão

X
Alcofa Best 

Friend Comfort

Kiros i-Size
Fast In (base não 

incluída)

O carrinho mais 
completo e 
sofisticado

Fecho com uma 
só mão

X
Alcofa Best 
Friend Light

Kiros i-Size
Fast In c/ base

Kaily c/ base

Todo o conforto 
e facilidade de 

uso

Fecho com uma 
só mão

X
Alcofa Best 
Friend Light

Kiros i-Size
Fast In c/ base

Kaily c/ base

Leve, prático e 
automático a 

fechar
 

Fecho 
automático

Alcofa Chicco 
Soft

Kiros i-Size
Fast In c/ base

Kaily c/ base

TRios e sisTeMas MoDULaRes - 
CoLeÇÃo 2021
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Chicco Alysia é um trio moderno e adequado para "todas as estações" que combina a elegância, a facilidade 
de uso e o design. Homologado desde o nascimento até aos 36 meses, Alysia é o resultado de uma profunda 
pesquisa com o objetivo de atingir os níveis máximos de desempenho e portanto, o máximo conforto para os 
pais e os seus bebés. O trio é composto por carrinho, alcofa e cadeira auto: estes três elementos representam 
a uma solução completa na categoria Passeio, pelas suas características inovadoras e exclusivas.
O sistema de fecho com uma só mão e a largura do chassis de apenas 50 cm, garantem aos pais a máxima 
agilidade em qualquer situação. Totalmente equipado para atender a qualquer necessidade, Alysia passa a 
ser a solução certa para pais que procuram conforto, facilidade de uso e estilo.

KIROS I-SIZE CLIP ON
CHICCO BEBÈCARE

40-78 CM

CARRINHO 
0-36 MESESALCOFA

0-10 Kg

0+

KIROS I-SIZE CLIP ON
CHICCO BEBÈCARE

40-78 CM

ALCOFA
g

CÓD. 079457
TRio aLYsia

fabricado em iTáLia
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TRio aLYsia - CaRRiNHo
O carrinho Alysia é um companheiro de passeio perfeito porque garante níveis elevados de funcionalidade 
e conforto, para que os pais possam relaxar e desfrutar enquanto passeiam com os seus bebés. Na verdade, 
o carrinho oferece tantos recursos que irá satisfazer as necessidades mais sofisticadas. A cadeira super 
acolchoada e a sua configuração verão/inverno, juntamente com a capota extensível com zonas de rede, 
fazem do Alysia um dos carrinhos de bebé mais confortáveis. O fecho fácil com uma só mão e o tipo de 
“condução fluida” oferecem aos pais e aos seus filhos, uma experiência única de conforto e tranquilidade.

0+

1 CONFORTO
 Alysia apresenta diferentes características que contribuem para dar aos 
bebés o conforto de que precisam. A Capota extensível com proteção 
UV50+ é também resistente à água. Além disso, inclui uma janela oculta 
que garante maior circulação de ar. O assento super acolchoado e o 
encosto totalmente reclinável - ajustável em 4 posições - criam o ninho 
ideal para o seu bebé.

2  CHASSIS E RODAS DE ALTO DESEMPENHO
 Para garantir uma experiência de condução ultra suave, o carrinho está 
equipado com rolamentos de esferas e amortecedores em todas as rodas. 
Além disso, o sistema de direção também inclui rolamentos de esferas 
nas rodas da frente. Quando fechado, o carrinho é compacto e fica em pé 
sozinho.

3  ESTILO PREMIUM
 Dos materiais têxteis às características estruturais, tudo foi estudado ao 
mais ínfimo detalhe para garantir uma funcionalidade e design únicos. 
Costuras e bordados premium, combinados com eco pele, tanto na pega 
como na barra de proteção frontal, conferem ao carrinho um toque 
exclusivo. Tubos prateados e detalhes cromados completam um visual 
requintado e moderno. 
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O carrinho Alysia adapta-se a todas as condições climatéricas, graças à sua configuração verão/inverno. 
Tanto em dias quentes como frios, o carrinho oferece aos pais e aos seus bebés todo o conforto de que 
precisam.

KIT DE INVERNO
Para os dias frios, Alysia está equipada com um 
redutor macio que pode ser aplicado no encosto, 
de modo a proteger o bebé das temperaturas frias. 
Além disso, o kit de inverno inclui uma almofada 
macia de dupla face: quando as temperaturas 
são baixas, o lado em tecido mélange é o ideal 
para as caminhadas no inverno.

KIT DE VERÃO
Para os meses mais quentes, o redutor de 
inverno macio pode ser removido. O que resta 
é o próprio encosto que é constituído por uma
inovadora tela em rede que garante a circulação 
do ar ideal. Além disso, em dias quentes, pode 
colocar a almofada macia com a face em malha 
3D virada para cima, De modo a garantir maior 
frescura ao seu bebé.

TRio aLYsia - CaRRiNHo 0+
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A alcofa Alysia LightNap, homologada para o transporte no automóvel, foi projetada para facilitar a vida 
dos pais e dos bebés. Leve e espaçosa, representa o equilíbrio certo entre conforto e facilidade de uso. 
Elegante e prática ao mesmo tempo, também é fácil de transportar graças à alça ergonómica integrada 
na capota.

1  FÁCIL DE USAR
 Através do sistema de fixação Clip On, a alcofa fixa-se facilmente no chassis. 
Os pais só têm que a posicionar sobre o carrinho. Também podem ajustar o 
encosto interno pelo lado de fora.

2  CONFORTO E ESTILO
 Dos materiais têxteis à estrutura exterior, tudo foi selecionado de um modo 
sensato: o tecido exterior de alta qualidade, o colchão macio e removível, os 
detalhes em eco pele e vários acessórios úteis.

3 RESPIRABILIDADE
A janela em rede, fácil de abrir e a base perfurada da alcofa, garantem a 
máxima circulação de ar, mesmo nos dias mais quentes.

TRio aLYsia - aLCoFa0+

4  UTILIZAÇÃO NO AUTOMÓVEL
Homologada para o transporte no automóvel, a alcofa inclui um arnês 
amovível de 3 pontos.
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Kiros i-Size Clip On com sistema Chicco BebèCare, está homologada de acordo com a norma i-Size (40 -78 
cm - máx. 13 kg). É a mais recente cadeira auto que a Chicco desenvolveu e pela sua estrutura particular, 
representa uma das cadeiras auto mais inovadoras do mercado. Leve, robusta, segura e fácil de instalar, 
Kiros representa a nova geração na categoria das cadeiras auto (Base Isofix não incluída).

3 INOVAÇÃO
 graças à utilização de um material inovador que oferece uma combinação 
única de propriedades: Leveza, Absorção de Energia e Resistência Estrutural, 
a cadeira proporciona a máxima facilidade de uso aos pais, e a elevada 
segurança do bebé.

4 I-SIZE
A instalação no automóvel pode ser mais fácil, segura e rápida graças à 
utilização da base Isofix com perna de suporte (vendida em separado).

1  CHICCO BEBÈCARE
 Kiros i-Size Clip On inclui Chicco BebèCare, o primeiro sistema que integra 
sensores na cadeira auto para avisar sobre a presença do bebé a bordo.

2 CONFORTO
 Super leve e também fácil de fixar e soltar da base i-Size e do carrinho, a Kiros 
i-Size Clip On representa a solução certa para pais que têm como prioridade, 
a segurança e o conforto dos seus filhos.

Kiros representa a nova geração na categoria das cadeiras auto (Base Isofix não incluída).

CHICCO BEBÈCARE
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TRio aLYsia – KiRos i-siZe CLiP 
oN CoM CHiCCo BeBèCaRe 0+

MATERIAL INOVADOR

 Solução líder de mercado

 Leve

 garante uma estrutura resistente

 Material de elevada capacidade 
de absorção de energia

Peso DA CRIANÇA GRUPo PosIÇão AUtoRIzADA

0-13 kg i-sIze

40-78 cm
(sem air-bag) 

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

INFO
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NFoRMAÇão tÉCNICA

84 cm
44 cm

64
 c

m

4,4 kg

53 cm50 cm87 cm
50 cm

77
 c

m

10
6 

cm

11,4 kg

63 cm
42,5 cm

60
 c

m

com base
11,7 kg

sem
base

4,2 kg

ACessÓRIos

De sÉRIe

Bolsa espaçosa com bolsos 
Internos e externos e vestidor de 

viagem incluído
Cobre-pernas térmico Capa impermeável

Kit Car e arnês de três pontos 
removível, para o transporte no 

automóvel.

ADDItIoNAL
ACCessoRIes

ACessÓRIos  
eXtRA

Ampla capota com janela em 
rede para melhor ventilação, 

mesmo nos meses mais quentes.

Protetores acolchoados nas 
correias dos ombros e correia 

separadora de pernas

Base i-Size para Kiros
CÓD. 06 079475 950 000

Base Dream Cradle para alcofa
CÓD. 06 079530 000 000
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TRio aLYsia  - PaDRÕes 0+

CÓD. 06 079457 990 000

ANTHRACITE

8APIQQE*bdabga+

CÓD. 05 079457 090 000

DENIM

8APIQQE*bdabdj+

CÓD. 05 079457 870 000

SAND

8APIQQE*bdabeg+
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0+
Trio Activ3 é o sistema modular com um estilo desportivo, perfeito para pais que gostam de ar livre e 
querem partilhar esse estilo de vida com o seu bebé. Activ3 é funcional e prático. Está equipado com 
suspensões reguláveis nas rodas de trás e é adequado para vários tipos de piso graças às rodas de grande 
diâmetro, com pneus à prova de furo.
Oferece grande agilidade e facilidade de uso ao incorporar na pega, os comandos manuais do travão 
das rodas de trás e do bloqueio de direção da roda da frente. garante um conforto ideal e um ótimo 
desempenho em todas as situações, para os pais e filhos mais aventureiros.desempenho em todas as situações, para os pais e filhos mais aventureiros.

CADEIRA AUTO-FIX FAST 
0 – 13 Kg 

CARRINHO DE PASSEIO
DOS 0 AOS 36 MESES

ALCOFA
0-10 Kg

CÓD. 079270

CÓD. 05 079270 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*bccgfd+



11

0+TRio aCTiV3 ToP – CaRRiNHo
Este prático carrinho é adequado tanto para a cidade como para passeios no campo, ao ar livre. Funcional 
e fácil de conduzir em vários tipos de piso, assegura o máximo conforto e proteção em todas as estações.
A cadeira ampla e confortável, dispõe de um encosto totalmente reclinável e barra frontal acolchoada.

11

A cadeira ampla e confortável, dispõe de um encosto totalmente reclinável e barra frontal acolchoada.

1 FECHO
Equipado com um sistema de fecho rápido e prático, com uma só mão.

2 SUSPENSÕES REGULÁVEIS
As rodas de trás dispõem de suspensões reguláveis que se adaptam a todas 
as situações.

3  CAPOTA XXL
A capota de sol é ampla e extensível, em material impermeável e com 
proteção UV50+.
Inclui janela “peek-a-boo” na parte superior, para poder controlar o bebé.
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A alcofa Activ3, ampla e acolchoada, é o local perfeito para acomodar o bebé nos primeiros dias de vida. 
Inclui sistema de circulação de ar e encosto reclinável, comandado pelo exterior, para maior comodidade 
dos pais e maior conforto do bebé.

TRio aCTiV3 ToP – aLCoFa0+

1  ALCOFA COM VENTILAÇÃO
Base perfurada e capota com ampla janela em rede, para melhor 
circulação de ar mesmo nos meses mais quentes.

2  ENCOSTO REGULÁVEL
O encosto pode ser ajustado com uma só mão, a partir do exterior.

3  UTILIZAÇÃO NO AUTOMÓVEL
A alcofa inclui o Kit Car e uma faixa abdominal, para permitir o 
transporte no automóvel.
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TRio aCTiV3 ToP – CaDeiRa 
aUTo-FiX FasT 0+
O Trio Activ3 inclui a cadeira Auto-Fix Fast, em conformidade com a norma ECE R44/04, para o transporte 
de crianças até aos 13 kg de peso (grupo 0+); a combinação perfeita entre segurança, conforto e facilidade 
de uso.

13

Peso DA CRIANÇA GRUPo PosIÇão AUtoRIzADA

0-13 kg Grupo 0+

(sem air-bag)

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

1 SEGURANÇA
Cinto de segurança de 3 pontos com protetores acolchoados e macios.

2  INSTALAÇÃO NO AUTOMÓVEL
A cadeira Auto-Fix posiciona-se sempre no sentido inverso à marcha e 
pode ser instalada com ou sem a base de fixação.

3 REDUTOR
Almofada redutora removível, para garantir a postura correta do bebé 
nos primeiros meses de vida.

INFO
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INFoRMAÇão tÉCNICA

90 cm45 cm

65
 c

m

4,9 kg

38 cm64 cm116/121,5 cm
64 cm

95
 c

m

10
2/

11
3 

cm

11,5 kg

67 cm
44 cm

61
 c

m

com base
6,8 kg

sem
base

4,7 kg

ACessÓRIos

De sÉRIe

Kit Car e faixa abdominal 
incluídos, para usar a 
alcofa no automóvel

Base de fixação da 
cadeira auto

Redutor removível da 
cadeira auto

Cobre-pernas acolchoado Capa impermeável integral

ACessÓRIos 
eXtRA

Cobre-pernas da alcofa 
em tecido, para proteger 
o bebé nos dias mais frios

Práticos compartimentos 
porta-objetos na pega

Capota de sol XXL 
extensível, impermeável 
e com proteção UV50+

Protetores acolchoados 
nas correias do cinto

Base isofix para 
Auto-Fix Fast

CÓD. 06 079807 950 000
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BesT FRieND

VIsão GeRAL DA GAMA

esCoLHA o seU Best FRIeND

A nova coleção Best Friend inclui diferentes elementos que os pais podem combinar 
de acordo com as suas necessidades. Eis a principal vantagem oferecida por esta 
gama! Em primeiro lugar, permite combinar o nível de conforto, estilo e facilidade 
de uso que os pais precisam, de acordo com as suas preferências. Portanto, nunca 
foi tão simples decidirem o que realmente é importante para eles, respeitando os 
seus compromissos e preferências do dia-a-dia. Tal como podem escolher os seus 
amigos, os pais também podem agora escolher o seu Best Friend. Uma solução 
que funciona como sistema modular e que representa a resposta mais adaptável 
às necessidades de cada família. No entanto, se forem daqueles pais que preferem 
uma solução total 3-em-1, também podem optar pelo Trio Best Friend Pro!

A oferta Best Friend é tão simples e intuitiva que é ideal para pais que procuram 
uma solução inteligente para viver a sua nova vida. Eles podem escolher entre 
2 versões de carrinhos, 2 tipos de alcofas e finalmente, 2 cadeiras auto: todos 
estes elementos têm características específicas e responderão às necessidades 
particulares. Mas todos fazem parte da mesma solução que vai acompanhar os 
pais e os seus bebés nos primeiros três anos.

CARRINHOS ALCOFAS CADEIRAS AUTO

Best Friend Light
Kiros i-Size Fast In c/ Base

Kaily c/ Base

Best Friend Light
Kiros i-Size Fast In c/ Base

Kaily c/ Base

PRoDUtos sePARADos:

CARRINHO ALCOFA CADEIRAS AUTO

Best Friend Comfort
Kiros i-Size Fast In (Base não 

incluída)

tRIo Best FRIeND PRo:
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BesT FRieND - VisÃo GeRaL
BEST FRIEND é uma gama completa que dá a possibilidade de escolher entre diferentes soluções de 
passeio. Aqui em baixo terá uma visão geral dos elementos que esta gama inclui.

CARRINHO BEST FRIEND PRO
DOS 0 AOS 36 MESES

ALCOFA LIgHT
0 - 6 MESES

ALCOFA COMFORT
0 - 9 Kg

CADEIRA AUTO KIROS I-SIZE
COM BASE (40 - 78 CM)

CADEIRA AUTO KAILY
COM BASE (0 - 13 Kg)

CARRINHO BEST FRIEND PLUS
DOS 6 AOS 36 MESES
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O novo Best Friend Pro é a combinação perfeita entre funcionalidade e elegância, o que torna este 
carrinho único. Em primeiro lugar, está homologado desde o nascimento, graças ao encosto totalmente 
reclinável e a cadeira pode ser fixada tanto virada para a frente como para trás. Além disso, a sua estrutura 
incrivelmente compacta e os seus acabamentos premium tornam este carrinho numa fantástica opção de 
conforto e estilo, para pais e bebés.conforto e estilo, para pais e bebés.

FECHADO, É ULTRA COMPACTO

60 x 25 x 68 cm

SEM CADEIRA

60 x 30 x 77 cm

COM CADEIRA

0+

1  HOMOLOGADO DESDE O NASCIMENTO
 O encosto totalmente reclinável com uma só mão torna o Best Friend 
Pro ideal desde os primeiros dias. Além disso, para garantir a posição mais 
ergonómica para os pais e bebés, o carrinho dispõe de pega extensível e de 
apoio das pernas regulável.

17

3  ACABAMENTOS PREMIUM
 O que torna este carrinho tão atrativo é certamente, o seu chassis em 
cores metalizadas e os requintados acabamentos premium, tais como os 
componentes em eco pele e os tecidos macios. É por isso que o Best Friend 
Pro tem uma aparência tão elegante e distinta.

2  ACOLHEDOR, EM TODAS AS SITUAÇÕES
 O carrinho Best Friend Pro inclui uma capota que se adapta a todas as 
condições climatéricas: área extensível (através de um fecho de correr), 
janela em rede, tratamento impermeável e proteção solar UV50+. O 
carrinho é também prático e fácil de conduzir porque inclui 4 novas rodas 
equipadas com suspensão absorvente e rolamentos de esferas no eixo de 
trás.

BesT FRieND PRo -
CaRRiNHo CÓD. 079866

NoVo
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Best Friend Plus apresenta um visual sóbrio e características que o tornam na solução perfeita para pais 
que procuram um carrinho fácil de conduzir e manusear. A cadeira de passeio, homologada a partir dos 6 
meses, pode ser fixada tanto virada para a frente, como para trás e o carrinho fecha-se com um simples 
gesto, com a cadeira em qualquer posição. Prático e simples de usar, Best Friend Plus é a opção ideal para 
passeios diários.

FECHADO, É ULTRA COMPACTO

60 x 24,5 x 68,5 cm

SEM CADEIRA

60 x 24,5 x 76,5 cm

COM CADEIRA

1  CONFORTÁVEL, EM TODAS AS SITUAÇÕES
 Para os pais, o carrinho oferece elevados níveis de conforto e facilidade de 
uso. O bebé vai adorar a cadeira confortável - ajustável em 3 posições - e 
o apoio das pernas regulável para as sestas. A pega extensível adapta-se 
facilmente à ergonomia dos pais.

2  ADEQUADO PARA TODAS AS ESTAÇÕES
 A capota extensível (através do fecho de correr), com tratamento 
impermeável e proteção solar UV50+, torna o carrinho ideal em quaisquer 
condições climatéricas – para todas as estações do ano.

3  FÁCIL DE CONDUZIR
 O carrinho Best Friend Plus está equipado com amortecedores em todas 
as rodas e rolamentos de esferas nas rodas de trás, para agradáveis 
passeios para os pais e os seus bebés.

6+
BesT FRieND PLUs -
CaRRiNHo CÓD. 079935

NoVo
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A nova Alcofa Light Best Friend tem uma estrutura semirrígida e rebatível, ideal para pais que procuram 
uma solução prática e confortável para os primeiros meses do bebé. Leve e extremamente funcional, a 
alcofa Light é adequada para os carrinhos Best Friend Pro e Best Friend Plus. Sem renunciar ao conforto, 
esta alcofa é o compromisso perfeito entre leveza, comodidade e estilo.

1  CONFORTÁVEL E LEVE
 A nova alcofa Best Friend Light é extremamente funcional, principalmente 
pela sua leveza e possibilidade de se fechar, para ocupar pouco espaço. 
Na verdade, o seu peso reduzido (apenas 3,8 kg) torna-a fácil de usar e de 
transportar. Além disso, inclui um colchão macio e removível que oferece 
um elevado conforto ao bebé.

2  PRONTA PARA AVENTURAS AO AR LIVRE
 graças ao tratamento de resistência à água e de proteção UV50+, a capota 
é adequada para todas as condições climatéricas. O cobre-pernas pode ser 
usado em duas posições, de modo a proteger o bebé nos dias mais frios.
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3  QUALIDADE E ESTILO
 Conforto e facilidade de uso juntam-se a um estilo moderno. A alcofa 
Best Friend Light dispõe de tecidos macios e acabamentos refinados, tudo 
selecionado de acordo com a máxima qualidade, elegância e estilo.

0+
BesT FRieND - aLCoFa 
LiGHT CÓD. 079461
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0+
BesT FRieND - aLCoFa 
CoMFoRT

A característica que mais distingue a alcofa Chicco Best Friend Comfort é a sua homologação para o 
transporte do bebé no automóvel, desde o primeiro dia. Além de compatível com os carrinhos Best Friend, 
é fácil de usar também pelos pais, graças à sua prática alça de transporte. A estrutura rígida e os tecidos 
macios oferecem proteção e conforto ao bebé e as formas curvas e os detalhes requintados conferem-lhe 
um estilo sofisticado.

1  CONFORTÁVEL E FÁCIL DE USAR
 A nova alcofa Best Friend Comfort é extremamente confortável para pais 
e bebés. Fácil de usar e transportar, dispõe ainda de um encosto regulável 
pelo exterior que permite colocar o bebé numa posição mais elevada.

3  UMA PEÇA COM ESTILO
 A alcofa apresenta um visual moderno, graças à escolha de elegantes 
e sofisticados materiais: tecidos macios, detalhes em eco pele e 
acabamentos premium transmitem requinte e sofisticação.

2  IDEAL EM TODAS AS ESTAÇÕES
 graças ao tratamento de resistência à água e proteção UV50+, a capota é 
adequada em todas as estações do ano. Além disso, inclui uma janela em 
rede que facilita a circulação de ar, sempre que necessário.

A ALCoFA BF CoMFoRt estÁ INteGRADA No tRIo Best 
FRIeND PRo. Não DIsPoNÍVeL PARA VeNDA eM sePARADo.
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A Cadeira Auto Kaily está homologada para o transporte do bebé até aos 13 kg (grupo 0+) de acordo com 
a norma ECE R44/04 e pode ser instalada no automóvel com ou sem a base de fixação incluída, sempre 
no sentido inverso à marcha. Leve e funcional, é a uma boa opção tanto nas viagens de automóvel como 
nos passeios diários, desde o primeiro dia. A base pode também ser adquirida como acessório, para um 
segundo automóvel.

1  SEGURA E CONFORTÁVEL
A cadeira auto Kaily está equipada com um cinto de segurança de 3 
pontos, almofada redutora removível e protetores acolchoados nas 
correias do cinto, para garantir segurança e conforto ao bebé.

1  CAPOTA PROTETORA
A capota inclui um tratamento repelente à água e proteção UV50+ de 
modo a proteger o bebé em qualquer situação, mesmo quando fixada 
no chassis do carrinho de passeio.

21

3  NO CARRINHO DE PASSEIO
A cadeira auto Kaily fixa-se rápida e facilmente no chassis dos carrinhos 
de passeio, graças aos seus encaixes Fast-in.

INFO

Peso DA CRIANÇA GRUPo PosIÇão

0-13 kg Grupo 0+

(sem air-bag)

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

CaDeiRa aUTo KaiLY 
CoM Base 0+

CÓD. 079487

nos passeios diários, desde o primeiro dia. A base pode também ser adquirida como acessório, para um 
segundo automóvel.
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Kiros i-Size Fast In é a nova cadeira auto Chicco, homologada de acordo com a norma ECE R129 (i-Size 
40-78 cm - máximo 13 kg). É leve, robusta, segura e fácil de instalar. graças ao material de que é feita a 
estrutura, Kiros é uma cadeira auto inovadora que inclui ainda uma base Isofix i-Size.

NOTA: A VERSÃO DA CADEIRA AUTO KIROS QUE INTEgRA O TRIO BEST FRIEND PRO, NÃO INCLUI SISTEMA 
CHICCO BEBÈCARE NEM A BASE ISOFIX (VENDIDA EM SEPARADO).

2 INOVAÇÃO
 graças ao uso de um material inovador, Kiros oferece uma combinação única 
de propriedades: Leveza, Absorção de Energia e Resistência Estrutural. Desta 
combinação resulta a facilidade de uso para os pais e a máxima segurança 
para o bebé.

3 I-SIZE
A instalação da cadeira no automóvel também pode ser feita através do cinto 
de 3 pontos do veículo mas será sempre mais fácil, segura e rápida usando a 
base Isofix com perna de apoio.

1 CONFORTO
 Super leve e também fácil de fixar e soltar quer da base Isofix, como do 
carrinho, Kiros i-Size Fast In, representa a solução certa para pais que dão 
prioridade total à segurança, mas também ao conforto.

Peso DA CRIANÇA GRUPo PosIÇão AUtoRIzADA

0-13 kg i-sIze

40-78 cm
(sem air-bag) 

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

INFO

0+
CÓD. 079872

CaDeiRa aUTo KiRos i-siZe
FasT iN CoM Base
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARRINHO BEST FRIEND PRO 
Cód. 079866

CARRINHO BEST FRIEND PLUS 
Cód. 079935

30 cm60 cm95 cm
60 cm

77
 c

m

10
6 

cm
10

6 
cm

11,2 kg

24,5 cm60 cm94 cm
60 cm

76
,5

 c
m

10
5 

cm

76
,5

 c
m

10 kg

ALCOFA BEST FRIEND LIGHT 
Cód. 079461

ALCOFA BEST FRIEND COMFORT
(não disponível para a venda em separado)

77 cm45 cm

59
 c

m

3,8 kg
90 cm45 cm

60
 c

m

90 cm
4,9 kg

CADEIRA AUTO KAILY
Cód. 079487

CADEIRA AUTO KIROS i-SIZE FAST IN 
Cód. 079872

63 cm
45 cm

57
 c

m

3,6 kg
sem Base

6,3 kg
com Base

63 cm
42,5cm

66
,5

 c
m

4,4 kg
sem Base

11,9 kg
com Base

ACESSÓRIOS

DE SÉRIE

Kit Car com fivelas e faixa abdominal, para o 
transporte no automóvel.

(incluído apenas na Alcofa Best Friend 
Comfort)

Cobre-pernas 2 em 1 (incluído na alcofa 
Best Friend Comfort compatível com o 

carrinho Best Friend Pro)
Capa impermeável
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ALMOFADA BEST FRIEND
Adequada para o carrinho Best Friend Plus, em todas as posições da cadeira de passeio e homologada 
para a cadeira auto Kaily, reduz o ângulo do encosto, aumentando assim o conforto do bebé.para a cadeira auto Kaily, reduz o ângulo do encosto, aumentando assim o conforto do bebé.

1  Função 4 estações, graças à estrutura de dupla face: lado quente em 
tecido macio e lado fresco em malha 3D respirável. 

2  Para o carrinho Best Friend Plus e Cadeira Auto Kaily.

CÓD. 07 079854 490 000

SILVER

8APIQQE*bbjgjb+

aCessÓRios eXTRa0+

BASE ISOFIX PARA KIROS
Além de oferecer a máxima segurança, esta base facilita a instalação da cadeira Kiros no automóvel, 
fixando-a com um simples clique e soltando-a com um único gesto. Deste modo, passar a Kiros do 
carrinho de passeio para o automóvel e vice-versa, faz-se em poucos segundos. 
Esta base complementa também a versão da Kiros i-Size sem base, integrada nos Trios Alysia e Best 
Friend Pro.

CÓD. 06 079475 950 000

BLACK

8APIQQE*bcfadg+

Friend Pro.
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0+

CÓD. 06 079867 420 000

PIRATE BLACK

8APIQQE*bdjeie+

CÓD. 08 079867 300 000

SILVERLEAF

8APIQQE*bdjejb+

CÓD. 05 079867 250 000

DESERT TAUPE

8APIQQE*bdjehh+

CÓD. 05 079867 250 000

DESERT TAUPE

8APIQQE*bdjehh+

CÓD. 06 079867 420 000

8APIQQE*bdjeie+

CÓD. 08 079867 300 000

8APIQQE*bdjejb+

Base Isofix
NÃO INCLUÍDA

Base Isofix
NÃO INCLUÍDA

Base Isofix
NÃO INCLUÍDA

trio BESt FriEND Pro - 
PADrÕES
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CÓD. 08 079866 200 000

ORCHID

8APIQQE*bdjdgb+

CÓD. 08 079866 200 000

0+
BesT FRieND PRo -  
PaDRÕes

CÓD. 06 079866 420 000

PIRATE BLACK

8APIQQE*bdjdif+

CÓD. 06 079866 550 000

DRAGONFLY

8APIQQE*bdjdhi+

CÓD. 06 079866 420 000

PIRATE BLACK

8APIQQE*bdjdif+

CÓD. 06 079866 550 000CÓD. 06 079866 550 000

CÓD. 05 079866 250 000

DESERT TAUPE

8APIQQE*bdjdjc+

CÓD. 05 079866 250 000CÓD. 05 079866 250 000

CÓD. 08 079866 300 000

SILVERLEAF

8APIQQE*bdjeai+

CÓD. 06 079866 550 000

DRAGONFLY

8APIQQE*bdjdhi+

CÓD. 06 079866 550 000

CÓD. 08 079866 300 000
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0+
BesT FRieND PLUs - 
PaDRÕes

CÓD. 05 079935 250 000

DESERT TAUPE

8APIQQE*bdijic+

0+
aLCoFa BesT FRieND LiGHT – 
PaDRÕes

CÓD. 08 079461 300 000

SILVERLEAF

8APIQQE*beadaf+

CÓD. 08 079935 300 000

SILVERLEAF

8APIQQE*bdjaac+
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0+ CaDeiRas aUTo e Bases

CÓD. 06 079872 950 000

CADEIRA AUTO KIROS I-SIZE 
FAST IN COM BASE

8APIQQE*befied+

CÓD. 06 079487 950 000

CADEIRA AUTO 
KAILY COM BASE

8APIQQE*bcchja+

BASE PARA KAILY
CÓD. 06 079617 950 000

8APIQQE*bchhii+

BASE ISOFIX PARA KIROS
CÓD. 06 079475 950 000

8APIQQE*bcfadg+



29

gama BEST FRIEND - RESUmO

BEST FRIEND 
PRO

BEST FRIEND 
PLUS

ALCOFA 
BEST FRIEND 
LIGHT

ALCOFA 
BEST FRIEND 
COMFORT

CADEIRAS 
AUTO 
COMPATÍVEIS

BEST FRIEND 

BEST FRIEND 

COMPATÍVEIS

KIROS i-SIZE* 
COM BASE

KAILY COM BASE

Incluídas no Trio 
Best Friend Pro - não 
disponíveis em separado

* A versão Kiros i-Size
integrada no Trio Best 
Friend Pro, não inclui 
sistema Chicco Bebècare 
nem Base Isofix (vendida
em separado)
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goody Plus é o novo carrinho Chicco que se fecha sozinho, homologado desde o nascimento até aos 
22 Kg de peso. Dispõe do extraordinário e inovador sistema de fecho automático, com um único gesto. 
goody plus é realmente um carrinho modular porque pode também ser usado com as Cadeiras auto Kiros 
i-Size com Base e Kaily com Base, e ainda com a alcofa Soft. A sua ampla cadeira, a facilidade de uso e os 
detalhes premium são a combinação perfeita para satisfazer pais e bebés, em todas as situações.

1  FECHO AUTOMÁTICO
Basta um simples gesto e o carrinho fecha-se sozinho. Quando fechado, 
é realmente compacto e fica em pé sozinho. Com goody Plus, é 
possível ainda rebater a barra de proteção frontal de modo a torná-lo 
ainda mais compacto depois de fechado.

2  HOMOLOGADO ATÉ AOS 22 KG
Encosto totalmente reclinável para permitir a utilização desde o 
nascimento até aos 22 kg.

3 ACABAMENTOS PREMIUM
Tubos anodizados, pega e barra de proteção frontal em eco pele e 
costuras contrastantes para um design moderno e requintado.

NoVo

CÓD. 079877
0+ GooDY PLUs

4 CADEIRA
Ampla e confortável, com protetores nas correias dos ombros e correia 
separadora de pernas, a cadeira oferece um conforto ideal ao bebé.

5 CAPOTA
A capota é extensível graças ao fecho de correr e oferece uma proteção 
UV50+.

6 RODAS
Rodas em policarbonato, inovadoras e transparentes, para um visual 
moderno e grande facilidade de condução. Amortecedores incluídos em 
todas as rodas.
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7 SISTEMA MODULAR
 goody Plus converte-se facilmente num sistema modular completo: na verdade, é compatível 
com as cadeiras auto KIROS i-Size e KAILY Fast In - e também com a Alcofa Chicco Soft.

• CADEIRA AUTO KIROS i-SIZE COM BASE
Homologada de acordo com a norma i-Size (40 -78 cm - máx. 13 kg), é leve, resistente, segura e fácil de instalar. Dada a sua 
estrutura particular, Kiros é uma cadeira auto inovadora e inclui uma base Isofix i-Size.

• CADEIRA AUTO KAILY COM BASE
A nova cadeira auto Kaily está homologada para o transporte de bebés desde o nascimento até 13 kg (grupo 0+) de acordo 
com a norma ECE R44/04. Leve e funcional, torna-se na melhor aliada para as viagens e passeios diários, desde o primeiro 
dia. A base incluída facilita a instalação no automóvel.

• ALCOFA CHICCO SOFT
No carrinho goody Plus é possível fixar também a Alcofa Chicco Soft. O sistema que bloqueia a alcofa na estrutura do 
carrinho é fácil e rápido: apenas 2 correias, de ambos os lados.

0+GooDY PLUs

CADEIRA AUTO 
KAILY

CADEIRA AUTO
KIROS I-SIZE FAST IN

ALCOFA 
CHICCO SOFT

CADEIRA AUTO CADEIRA AUTO

SISTEMA MODULAR

CADEIRA AUTO 
KAILY

CADEIRA AUTO
KIROS I-SIZE FAST IN

CHICCO SOFT

CADEIRA AUTO CADEIRA AUTO
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INFoRMAÇão tÉCNICA

46,5 cm79 cm

10
5 

cm

25 cm
46,5 cm

56
 c

m

6,9 kg

ACessÓRIos

De sÉRIe

Capa impermeável
Protetores nas correias dos ombros e  

na correia separadora de pernas

ACessÓRIos eXtRA

Adaptadores goody Plus para cadeiras 
auto Kiros i-Size e Kaily

CÓDIgO: 06 079739 950 000

Alcofa Chicco Soft
CÓDIgO: 08 079765 510 000
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GooDY PLUs - PaDRÕes 0+

CÓD. 06 079877 210 000

GRAPHITE

8APIQQE*bdjhgh+

CÓD. 05 079877 510 000

INDIGO

8APIQQE*bdjhed+

CÓD. 05 079877 510 000CÓD. 00 079877 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjhfa+

CÓD. 00 079877 190 000
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MODELOS
PORQUÊ 

ESCOLHER?
HOMOLOGAÇÃO

DIMENSÕES 
FECHADO

PESO

FECHO 
COM 

UMA SÓ 
MÃO

CAPOTA
PRODUTOS 

COMPATÍVEIS

O melhor 
companheiro 

de viagem.
0m - 22kg

55,5x46,5x22,5 
cm

5,5 kg X

Proteção
UV50+;

Resistente à 
água; Extensível

Kiros i-Size
Kaily Fast In
Alcofa Soft

O carrinho 
que se fecha 

sozinho
0m - 15kg

53x44x26
cm

5,6 kg X

Proteção
UV50+;

Resistente 
à água; Pala 

frontal

Um carrinho 
prático e 

com estilo
0m - 15kg

30x105x30
cm

7,5 kg X

Proteção
UV50+;

Resistente à 
água; Extensível

O carrinho 
Chicco mais 

leve!
0m - 15kg

72x47x30
cm

4,2 kg X

Proteção
UV50+;

Resistente à 
água; Extensível

Tão prático 
como um 

Trolley
0m - 15kg

59x49,5x24
cm

7,1 kg X
Pala frontal; 

Janela 

Simples, 
prático e 

fácil de usar
0m - 15kg

29x106x28
cm

7,2 kg X

CaRRiNHos LiGeiRos 2021

MODELOS PORQUÊ ESCOLHER?
FECHO COM 

UMA SÓ MÃO

ENCOSTO 
TOTALMENTE 
RECLINÁVEL

PRODUTOS 
COMPATÍVEIS

Sistema Modular, com 2 
cadeiras transformáveis 

em alcofas
X

Key Fit
(adaptadores)

Prático, ultra leve e 
compacto

X X

CaRRiNHos De GÉMeos 2021
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Chicco WE é o novo carrinho leve que irá ajudar a família quando for viajar. Apesar de ligeiro, é compatível 
com as cadeiras auto Kiros i-Size e Kaily, e também com a alcofa Chicco Soft, tornando-se assim num 
completo sistema de transporte modular. Está homologado para o uso desde o nascimento até aos 22 kg. 
Quando fechado, é tão compacto que se torna fácil de arrumar em qualquer lugar, incluindo a bordo do 
avião, como bagagem de mão.

1 SUPER COMPACTO
 Este carrinho leve é tão compacto quando fechado que pode acompanhar 
os pais em todas as suas viagens, mesmo durante os voos. Com Chicco WE 
nunca foi tão simples viajar com o bebé.

2  FECHO AUTOMÁTICO
 Chicco WE é fácil de fechar, graças ao seu mecanismo de fecho com um 
simples gesto. Da mesma forma, os pais podem abrir o carrinho com um 
só movimento simples e suave.

3  SISTEMA DE TRANSPORTE MODULAR
 Chicco WE converte-se facilmente num sistema de 
transporte modular, até aos 22 kg. É compatível com 
as cadeiras auto Chicco KIROS i-SIZE e KAILY Fast In 
e também com a alcofa Chicco Soft. Deste modo, 
satisfaz todas as necessidades do bebé e oferece grande 
facilidade de uso aos pais, para passearem e viajarem 
juntos, sem limites.

0+CHICCO WE
CÓD. 079885

Alcofa Chicco Soft Cadeira auto Chicco Kaily

NOvO
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4 LEVEZA
 Chicco WE não é apenas um carrinho super compacto, é também 
extremamente leve - na verdade, pesa apenas 5,5 kg! Uma ótima notícia 
para pais que querem garantir o conforto do bebé e a facilidade de uso, 
enquanto viajam pelo mundo. O carrinho inclui uma bolsa de transporte 
para guardá-lo.

5  CONFORTO E PROTEÇÃO
  O encosto totalmente reclinável com uma só mão e as inserções laterais 
em malha na cadeira, para facilitarem a circulação de ar, oferecem o 
máximo conforto ao bebé, mesmo nos dias quentes.

6  ESTILO AR LIVRE
 Chicco WE representa toda a sensação de liberdade ao ar livre, que 
se reflete na escolha dos padrões e no seu próprio design. Dinâmico 
e multifuncional ao mesmo tempo, inclui também acabamentos 
requintados com detalhes prateados e em eco pele.

informação técnica

22,5 cm46,5 cm86 cm
46,5 cm

55
,5

 c
m

10
1 

cm

5,5 kg

0+ CHICCO WE



37

ACessÓRIos

De sÉRIe

Capa Impermeável Protetores nas correias do cinto Bolsa de transporte do carrinho

ACessÓRIos eXtRA

Adaptadores Chicco WE para as cadeiras auto
Kiros i-Size & Kaily Fast In
CÓD. 06 079729 950 000

Alcofa Chicco Soft
CÓD. 08 079765 510 000

CÓD. 00 079885 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjgfb+

CÓD. 06 079885 950 000

BLACK

8APIQQE*bdjggi+

CÓD. 00 079885 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjgfb+

CÓD. 00 079885 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjgfb+

CÓD. 06 079885 950 000

BLACK

8APIQQE*bdjggi+

0+CHiCCo We - PaDRÕes

CÓD. 08 079765 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bcfacj+
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CHEERIO é o novo carrinho Chicco com sistema automático de fecho, homologado desde o nascimento 
até aos 15 kg. Extremamente compacto e fácil de usar, graças ao mecanismo de fecho com um só gesto, 
torna-se na solução perfeita para pais que procuram funcionalidade e dimensões reduzidas.

1  FECHO AUTOMÁTICO
 Com apenas um gesto, CHEERIO fecha-se automaticamente, de modo 
a permitir que a mãe ou o pai possam manter o bebé ao colo, enquanto 
fecham o carrinho, sem problemas.

2 COMPACTO
 CHEERIO é tão compacto que os pais podem facilmente levar o carrinho 
como bagagem de mão durante os voos. Além disso, quando o carrinho 
está fechado, é possível rebater a barra de proteção frontal de modo a 
tornar a sua estrutura ainda mais compacta.

3  FÁCIL DE USAR
 Não só CHEERIO é fácil de fechar graças ao seu mecanismo, como também 
é fácil de abrir com um simples gesto. Quando fechado, a barra de proteção 
frontal pode ser usada como alça, para facilitar o seu transporte. CHEERIO 
é leve - pesa apenas 5,6 kg - compacto e fácil de usar.

0+ CHeeRio
CÓD. 079735

NoVo
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4 CONFORTO
 O carrinho dispõe de um encosto totalmente reclinável em infinitas 
posições, de acordo com as necessidades do bebé. A pala frontal rebatível 
protege o bebé da exposição solar direta. A cadeira é ampla e confortável, 
com protetores acolchoados em todas as correias do cinto, ideal para o 
bebé relaxar e descansar.

5  ACABAMENTOS PREMIUM
  À primeira vista, CHEERIO parece logo uma peça de design, graças aos 
seus detalhes: elegantes cores claras e escuras, tubos anodizados e pega 
em eco pele, conferem-lhe um visual premium.

39

6  RODAS SOFISTICADAS
 Caracterizadas pelo seu design minimal, permitem facilidade de 
movimento, com estilo e elegância.

0+CHeeRio

INFoRMAÇão tÉCNICA

26 cm44 cm76 cm
44 cm

53
 c

m

97
 c

m

5,6 kg
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ACessÓRIos

De sÉRIe

Capa impermeável
Protetores acolchoados  

nas correias do cinto
Bolsa de transporte para o carrinho  

com pega e alças

CÓD. 04 079735 200 000

BLOSSOM

8APIQQE*bdjgjj+

CÓD. 08 079735 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bdjhbc+

0+ CHeeRio - PaDRÕes
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LiTe WaY3 0+CÓD. 079596

Lite Way³ é o carrinho de passeio Chicco com um estilo inconfundível, para pais e crianças que gostam 
de estar na moda! As linhas modernas são embelezadas com detalhes elegantes, tornando-o totalmente 
único.

1  CAPOTA EXTENSÍVEL
A capota é extensível para oferecer ainda mais proteção ao bebé.

2  MATERIAIS REQUINTADOS
O estilo de Lite Way³ é aprimorado pelos tecidos elegantes, com 
costuras luxuosas e detalhes em eco pele.

41

3  PRÁTICO E FUNCIONAL 
O encosto pode ser totalmente reclinado com uma só mão e o apoio 
das pernas é ajustável, o que lhe permite a homologação desde o 
nascimento até aos 22 kg. A estrutura é compacta quando fechada 
e inclui uma pega para facilitar o transporte à mão. Dispõe ainda de um 
espaçoso cesto porta-objetos e de capa impermeável.

de estar na moda! As linhas modernas são embelezadas com detalhes elegantes, tornando-o totalmente 
único.
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INFoRMAÇão tÉCNICA

30 cm48 cm88 cm
30 cm

10
5 

cm

10
3 

cm

7,5 kg

LiTe WaY3 – PaDRÕes0+

ACessÓRIos

De sÉRIe

Barra de proteção frontal 
acolchoada

Pega de transporte
Protetores acolchoados nas 

correias do cinto
Capa Impermeável

CÓD. 05 079596 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*bageff+
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CÓD. 08 079599 030 000

INTRIGUE

8APIQQE*bcdfca+

edIção eSPeCIAl

Uma nova edição especial que se inspira nas tendências da moda, combinando tons sóbrios com 
acabamentos requintados: detalhes em cromado e eco pele, conferem-lhe um estilo elegante e 
sofisticado. Inclui cobre-pernas e capa impermeável.sofisticado. Inclui cobre-pernas e capa impermeável.

LiTe WaY3 ToP 0+

43

CÓD. 79599
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OHlalà 3 está homologado desde o nascimento até aos 15 kg e é o carrinho mais leve da Chicco. De facto, 
o seu peso reduzido torna-o extremamente fácil de manusear: abre-se, fecha-se e conduz-se com uma só 
mão. Quando fechado, fica compacto graças à pega rebatível.

1 SUPER LEVE
É tão leve - apenas 4,2 kg - que se consegue levantá-lo só com um dedo! 
Depois de fechado, a barra de proteção frontal pode ser usada como alça, 
para transportar o carrinho à mão.

2  ULTRA COMPACTO
OHlalà 3 quando fechado, fica bastante compacto. Além disso, é possível 
abrir e fechar o carrinho com uma só mão.

3  FÁCIL DE CONDUZIR
graças à pega única, OHlalà 3 é fácil de conduzir mesmo com uma só 
mão.

0+ oHLaLà 3
CÓD. 079733

NoVo
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4  CONFORTÁVEL EM TODAS AS SITUAÇÕES
graças à capota extensível, com proteção UV50+, ao encosto reclinável 
em múltiplas posições e ao apoio das pernas regulável, OHlalà 3 
oferece diversas soluções adequadas a cada necessidade.

5  ESTILO EM MOVIMENTO
O design moderno, os padrões e tecidos suaves, os detalhes como os 
tubos coloridos, tornam o OHlalà 3 num carrinho com muito estilo! O 
forro é removível para lavar.

45

6  PARA AVENTURAS IMPARÁVEIS
OHlalà 3 dispõe agora de rodas maiores e mais resistentes, para tornar 
a sua condução mais fácil, mesmo em pisos irregulares. Já não há 
limites para passear em qualquer lugar com o bebé.

oHLaLà 3 0+
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INFoRMAÇão tÉCNICA

30 cm47 cm81 cm
47 cm

72
 c

m

10
1 

cm

4,2 kg

oHLaLà 3 - PaDRÕes0+

CÓD. 08 079733 510 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*bdifgc+

CÓD. 07 079733 720 000

GREY MIST

8APIQQE*bdifff+

ACessÓRIos

De sÉRIe

Capa impermeável
Protetores acolchoados 

nas correias do cinto
Amplo cesto porta-objetos
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O carrinho que pode ser transportado como um trolley. Confortável para o bebé e muito prático para os 
pais, Trolley Me pode ser facilmente transportado mesmo quando fechado.

TRoLLeY Me 0+
CÓD. 079865

1  TROLLEY
Função trolley, para transportar facilmente o carrinho quando fechado.

2  SISTEMA DE FECHO
Fecho rápido e fácil, com uma só mão. Fechado, fica compacto e 
mantém-se em pé sozinho.

47

3  BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL
A barra de proteção frontal dispõe de abertura central para facilitar a 
colocação do bebé no carrinho.

CÓD. 00 079865 850 000

STONE

8APIQQE*bchhbj+

CÓD. 05 079865 280 000

LIGHT GREY

8APIQQE*bchibi+
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INFoRMAÇão tÉCNICA

49,5 cm 24 cm49,5 cm84 cm

59
 c

m

10
3 

cm

7,1 kg

ACessÓRIos

De sÉRIe

Protetores acolchoados nas 
correias dos cintos

Pega extensível para
puxar o carrinho

Capa impermeável

4 CADEIRA
Ampla cadeira, confortável, com protetores acolchoados nas correias 
dos ombros e correia separadora de pernas.

5 ENCOSTO
O carrinho está homologado desde o nascimento; o encosto é 
totalmente reclinável e pode ser ajustado em múltiplas posições. Na 
posição horizontal, o comprimento total é de 85 cm.

6 CAPOTA
Janela em rede na parte superior.

0+ TRoLLeY Me
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Prático e funcional para os pais, confortável para os mais pequenos.
London é o carrinho perfeito para passeios tranquilos. 

LoNDoN UP

1  ENCOSTO RECLINÁVEL
O encosto totalmente reclinável, regulável em 4 posições, e o apoio das 
pernas ajustável, permitem que o London seja o carrinho ideal para o bebé, 
em todas as situações.

2  COMPACTO QUANDO FECHADO
O carrinho fecha-se facilmente, mesmo com a barra de proteção, e fica 
compacto quando fechado.

49

3  CONFORTO E SEGURANÇA
A cadeira espaçosa, com encosto rígido e cinto de 5 pontos, garante o 
máximo conforto e segurança para o bebé.

0+
CÓD. 079258

ENCOSTO RECLINÁVEL
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INFoRMAÇão tÉCNICA

29 cm45 cm85 cm

10
6 

cm

10
4 

cm

7,2 kg

ACessÓRIos

De sÉRIe

Barra de proteção frontal  
acolchoada e dobrável

Capa impermeável

CÓD. 08 079258 270 000

MATRIX

8APIQQE*ahgdid+

CÓD. 08 079258 270 000

28 cm
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Fully Twin é o carrinho de gémeos transformável da Chicco! Versátil, confortável e adequado para todo o 
tipo de pisos, permite transportar duas crianças em diversas configurações e alterá-las rapidamente: as 
cadeiras são transformáveis em em alcofas semirrígidas. Também pode ser usado como sistema modular, 
fixando 2 cadeiras auto Key Fit no chassis. Inclui rolamentos de esferas, suspensão e pneus de borracha em 
todas as rodas, para uma condução suave e agradável, mesmo com duas crianças a bordo.

1  19 CONFIGURAÇÕES DE USO
graças às 19 configurações de uso, os pais só precisam de escolher qual 
é a mais adequada. As cadeiras convertem-se em alcofas semirrígidas 
e vice-versa. Além disso, podem ser fixadas tanto viradas para a frente 
como para trás, acompanhando o crescimento dos bebés desde o 
nascimento até aos 3 anos.

2  ALCOFAS SEMIRRÍGIDAS
As bases rígidas incluídas oferecem a possibilidade de transformar 
facilmente as cadeiras em alcofas semirrígidas. Estas alcofas são 
removíveis do chassis com os bebés dentro, e podem ser usadas para as 
primeiras sonecas em casa. A pega integrada na capota permite 
transportar as alcofas de forma fácil.

51

3 FECHO
O chassis fecha-se facilmente, ficando compacto.

FULLY TWiN 0+
CÓD. 079003

CÓD. 00 079003 850 000

STONE

8APIQQE*bajaed+
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1 CONFORTO
Forro interno acolchoado e macio, incluído para tornar cada uma das 
alcofas num ninho confortável e ideal para as primeiras sonecas, desde 
o nascimento.

2 CAPOTA
As capotas extensíveis equipadas com bolso em rede na parte posterior, 
permitem guardar pequenos objetos.

3  FÁCEIS DE TRANSPORTAR
Prática alça para transportar cada uma das alcofas.

As cadeiras do carrinho são transformáveis em alcofas semirrígidas que podem ser fixadas no chassis, 
posicionadas uma contra a outra, em diferentes alturas. Os cobre-pernas, os forros internos e as capotas 
extensíveis garantem o máximo conforto e proteção.

0+ FULLY TWiN
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FULLY TWIN 0+
No carrinho Fully Twin podem ser instaladas 2 cadeiras auto para ter um verdadeiro sistema de transporte 
modular duplo. As cadeiras auto compatíveis são as Chicco KeyFit (não incluídas).

1  DIFERENTES OPÇÕES
As cadeiras auto podem ser usadas também em combinação com as 
cadeiras de passeio ou alcofas semirrígidas, para crianças de diferentes 
idades.

2 PEGA ÚNICA
A pega em eco pele premium é extensível em 4 diferentes posições.

53

3  VIDA FÁCIL PARA OS PAIS
O pedal central ajuda os pais a erguerem mais facilmente o carrinho de 
modo a subirem os passeios ou a ultrapassarem os obstáculos.
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19 configurações de uso: basta escolher a configuração mais adequada a cada situação.

54

0+ FULLY TWiN
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ACessÓRIos

De sÉRIe

Capas impermeáveis
Bases rígidas e forros  
internos acolchoados

Amplo cesto 
porta-objetos

Capotas extensíveis com bolso 
em rede e anel para prender a 

chupeta

ACessÓRIos 
eXtRA

guarda-lamas nas  
rodas de trás

Protetores acolchoados nas 
correias dos cintos

Adaptador Fully para cadeira 
auto Keyfit

CÓD. 06 079007 950 000

INFoRMAÇão tÉCNICA

28,5 cm63 cm87/106 cm
63 cm

70
 c

m

94
/1

08
 c

m

10,5/16,5
kg
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Chicco OHlalà Twin é o carrinho de passeio para gémeos, ultraleve e ultracompacto. Moderno e atraente, 
garante aos pais e bebés o mesmo conforto e agilidade que o OHlalà2, mas a dobrar! Fácil de conduzir e 
transportar, é o aliado perfeito para os pais de bebés gémeos. Homologado desde o nascimento até aos 
15 kg (para cada bebé).

1  ULTRA-LEVE
Apenas 8 kg, tão leve que é fácil levantá-lo e transportá-lo!

2  ULTRA COMPACTO - FÁCIL DE FECHAR
Fecha-se com uma mão e quando fechado, torna-se bastante compacto 
graças à pega rebatível e mantém-se em pé sozinho.

3  CONFORTO PERSONALIZÁVEL
As cadeiras totalmente reclináveis, os apoios das pernas ajustáveis e as 
capotas extensíveis permitem que os pais possam escolher a melhor 
configuração para cada bebé, individualmente.

oHLaLà TWiN0+
CÓD. 079279
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4  FÁCIL DE CONDUZIR
A pega única torna mais fácil e ágil a condução do carrinho, mesmo com 
uma só mão.

57

5  PROTEÇÃO EXTRA
As capotas extensíveis garantem uma proteção ideal para todas as 
condições climatéricas.

oHLaLà TWiN 0+
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ACessÓRIos

De sÉRIe

Barra de proteção frontal 
amovível

Amplo cesto 
porta-objetos

Protetores acolchoados nas 
correias dos cintos

Capa impermeável

INFoRMAÇão tÉCNICA

30 cm78 cm88 cm
78 cm

72
 c

m

10
0 

cm

8 kg

CÓD. 00 079279 060 000

SILVER CAT

8APIQQE*bcfeej+

CÓD. 07 079279 410 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*bcfefg+
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Sair com um bebé implica levar muitas coisas. Esta mochila para os pais é inteligente e bem equipada, 
para guardar as coisas do bebé. graças ao seu visual moderno, também poderá ser usada mais tarde, só 
para os pais.

MoCHiLa De Passeio 0+
CÓD. 079657

1  SOLUÇÃO INTELIGENTE
Leve e funcional, está equipada com bolsos térmicos e um confortável 
vestidor. É muito fácil de fechar, graças ao sistema de fecho magnético.

2 CONFORTÁVEL
Dois grandes bolsos laterais e um compartimento térmico principal 
tornam esta mochila numa solução confortável para pais que não querem 
renunciar à facilidade de uso e ao estilo.

3  PARA PAIS EM MOVIMENTO
Alças acolchoadas e materiais respiráveis na parte posterior tornam esta 
mochila ainda mais confortável quando transportada aos ombros dos pais.

INFoRMAÇão tÉCNICA

48 cm

31
 c

m

0,8 kg

CÓD. 05 079657 400 000

DARK GREY

8APIQQE*bedhhb+

NoVo
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CÓD. 079467
0+ BoLsa oRGaNiZeR

CÓD. 00 079467 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bbajhb+

Ao preparar as saídas de casa com um bebé, há muito em que pensar: o que será necessário, quantas 
mudas, roupas extra, comida, biberões, cremes...
A Bolsa Organizer é a solução certa para que tudo esteja perfeitamente organizado, dentro e fora de casa.

INFoRMAÇão tÉCNICA

44 cm

31
 c

m

0,65 kg

60

1  TUDO O QUE É NECESSÁRIO SEMPRE À MÃO
O prático organizador pode ser retirado e inserido na bolsa, de modo a 
poder aceder facilmente ao que precisa, seja dentro ou fora de casa. 

2   FACILMENTE TRANSFORMÁVEL
graças à alça ajustável e removível, a bolsa pode ser facilmente 
transformada numa mochila ou bolsa de ombro.

3  SOLUÇÃO COMPLETA, SEMPRE PRONTA A USAR
Organizador removível, porta-termo, bolsos externos e internos, vestidor, 
ganchos para fixar no carrinho... tudo para simplificar a vida dos pais.
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O tapete dobrável e acolchoado Chicco é um acessório que ajuda os pais a manterem limpa a sua casa. É 
prático para limpar as rodas do carrinho após os passeios, de modo a garantir maior nível de higiene.

0+
CÓD. 079722

TaPeTe De LiMPeZa

1 FUNCIONAL
O tapete tem um material interno especial que permite adicionar uma 
solução líquida sanitária, para uma higiene adequada.

2   UNIVERSAL
Pode ser usado para higienizar todo tipo de objetos que tiveram 
contacto direto com pisos exteriores.

3  PRÁTICO E ÚTIL 
Facilmente lavável e dobrável, transporta-se para qualquer lado 
sem dificuldade, sempre que necessário.

CÓD. 07 079722 470 000

GREY

8APIQQE*beegei+

INFoRMAÇão tÉCNICA

38/76 cm

62
 c

m

0,5 kg

61

Pode ser usado para higienizar todo tipo de objetos que tiveram 

Facilmente lavável e dobrável, transporta-se para qualquer lado 
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Sombrinha Universal
para carrinhos

CÓD. 00 079859 010 000
BEIgE

Sombrinha Universal
para carrinhos

CÓD. 06 079859 950 000 
BLACK

Capa impermeável
para alcofas

CÓD. 06 079536 000 000

Colchão para alcofas

CÓD. 06 079533 000 000

8APIQQE*bceice+ 8APIQQE*bceidb+ 8APIQQE*aebjbg+ 8APIQQE*aebigc+

Kaily & Kiros i-Size Fast In
Adaptadores para goody Plus

CÓD. 06 079739 950 000

Kaily & Kiros i-Size Fast In
Adaptadores para Chicco WE

CÓD. 06 079729 950 000

KeyFit adaptador
para Fully Twin

CÓD. 06 079007 950 000

8APIQQE*bdjjba+ 8APIQQE*bdjhhe+ 8APIQQE*bahcif+

Refletores para carrinhos

CÓD. 06 079723 000 000

Luzes para carrinhos

CÓD. 06 079724 000 000

Suporte para telemóvel
para carrinhos

CÓD. 06 079767 000 000

8APIQQE*bediih+ 8APIQQE*bedhjf+ 8APIQQE*bcgfbe+

Passeio - aCessÓRios
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PORQUÊ 
ESCOLHER?

BASE DE 
SUPORTE 

DESTACÁVEL

POSIÇÃO 
ÀS 

COSTAS

APROVADO 
PELO IHDI

FÁCIL DE 
VESTIR 

COMO UMA 
T-SHIRT

PESO 
MÁXIMO

Com base 
de suporte 
destacável

X X 15 Kg

Ergonómico 
para o corpo do 

bebé
X X 15 Kg

2747 C

Cool Gray 4C 

2717 C

Prático, 
elegante e 

fresco para o 
bebé

X X 15 Kg

Fácil e intuitivo X X 9 Kg

PoRTa-BeBÉs – CoLeÇÃo 2021
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Chicco Hip Seat é um porta-bebé ergonómico e multifuncional com uma base amovível que funciona 
como o suporte ideal para satisfazer as necessidades de baby wearing.
O Hip Seat é constituído por dois elementos - uma base rígida e um marsúpio - que podem ser usados 
juntos ou separadamente, dando vida a 3 produtos diferentes e a várias opções de transporte do bebé.

PORTA-BEBÉ HIP SEAT
É composto por um painel 

frontal e uma base de suporte. 
Neste novo porta-bebé, a 

base de suporte garante uma 
confortável e natural posição de 
sentado para o bebé, e ajuda a 
distribuir o seu peso pelo torso 

dos pais.

MARSÚPIO
Sem a base, o painel frontal 
funciona como um prático e 
tradicional marsúpio, ideal 

para todas as necessidades em 
movimento.

BASE HIP SEAT
A base rígida, sem o painel 

frontal, funciona como uma 
extensão da anca dos pais. 
É ideal para segurar o bebé 

com uma só mão, permitindo 
aos pais manter uma postura 

correta.

HiP seaT 0+
CÓD. 079147
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PAINEL AJUSTÁVEL
para suportar a cabeça e 
o pescoço e ALMOFADAS 
MACIAS

COBERTURA REMOVÍVEL
com rede respirável
no interior

CORREIAS DOS OMBROS ACOLCHOADAS
Cruzáveis, para mais conforto

CAPA DE PROTEÇÃO

MULTI-POSIÇÕES
Chicco Hip Seat oferece várias posições de transporte para satisfazer as diferentes necessidades de uso do 
bebé e dos pais.

VIRADO PARA OS PAIS
3m+

VIRADO PARA A FRENTE
6m+

MOCHILA
6m+

0+ HiP seaT
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A base Hip Seat pode ser usada desde os primeiros dias na posição de recém-nascido, como um prático 
suporte, quando os pais querem segurar o bebé nos seus braços, ou durante a amamentação; a partir dos 
3 meses, na posição elevada, virado para a mãe, para a frente ou posicionado sobre a anca, conforme a 
preferência dos pais.

Usando a base rígida sobre a anca, o peso 
do bebé será suportado pela zona pélvica, 

enquanto o bebé fica comodamente sentado. 
Desta forma, a coluna permanece na sua 
correta e natural posição, e a pressão é 

aliviada.

BOLSO LATERALConfortável e com 
superfície aderente

POSIÇÃO  
RECÉM-NASCIDO

0+
VIRADO PARA A 

FRENTE

3m+
VIRADO PARA A MÃE

3m+
SOBRE A ANCA

3m+

Base HiP seaT 0+

Usando a base rígida sobre a anca, o peso 
do bebé será suportado pela zona pélvica, 

enquanto o bebé fica comodamente sentado. 
Desta forma, a coluna permanece na sua 
correta e natural posição, e a pressão é 

Confortável e com 
superfície aderente
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9 Kg max

BASE 
HIP SEAT

MARSÚPIO

PORTA-
BEBÉ 

HIP SEAT

CÓD. 07 079147 840 000

TITANIUM

8APIQQE*bcfebi+

INFoRMAÇão tÉCNICA

0,90 kg

0+ 3M+ 6M+ 36M/15Kg
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O “International Hip Dysplasia 
Institute” (IHDI) reconhece o Myamaki 
Fit como um produto "saudável para 

as ancas”

O novo Myamaki Fit é o mais recente porta-bebé da Chicco, adequado desde o nascimento. Na verdade, 
graças às suas características e regulações, adapta-se perfeitamente ao bebé, desde o nascimento até 
aos 15 kg, garantindo conforto e ergonomia para pais e filhos. Desenvolvido em colaboração com uma 
escola Italiana de Baby Wearing, é o primeiro porta-bebé que acompanha de forma efetiva o crescimento 
fisiológico do bebé.

100% ERGONÓMICO
O assento espaçoso favorece 

a recomendável posição M das 
pernas e a estrutura do painel 
garante a saudável posição C 

para a coluna do bebé.

100% CONFORTÁVEL
Myamaki Fit está equipado com 
um bolso lateral com fecho de 
correr e um prático capuz para 

proteger o bebé em caso de 
vento, sol ou na hora da sesta.

100% ADEQUADO AOS PAIS
graças ao múltiplo sistema 

de regulação, adapta-se 
perfeitamente ao corpo da mãe 
e do pai, assegurando a posição 
correta do bebé e também uma 

adequada distribuição do seu 
peso.

MYaMaKi FiT 0+
CÓD. 079460

NoVo



70

100% ADEQUADO AOS BEBÉS
graças às regulações para várias dimensões, Myamaki Fit adapta-se perfeitamente ao bebé em largura, 
comprimento e profundidade, acompanhando o seu crescimento natural e fisiológico.

0+ MYaMaKi FiT

ASSENTO 
AJUSTÁVEL

O assento, ajustável 
em largura graças 

ao regulador central, 
garante sempre o 

suporte adequado e 
a Posição M para as 

pernas do bebé.

SUPORTE DO 
PESCOÇO

Para garantir a correta 
sustentação da cabeça 
e do pescoço do bebé 
em ambos os lados, 

há uma regulação que 
permite ajustar a parte 

superior do painel.

REGULAÇÃO DO 
PAINEL 4D

graças às fivelas 
laterais de regulação, 
o painel é regulável 
em comprimento e 

largura para se ajustar 
ao corpo de todos os 

bebés.

PROFUNDIDADE
graças à especial 
fenda frontal, o 

painel é ajustável em 
profundidade para 
manter ao longo 

do tempo a natural 
posição C para as 
costas do bebé.

0+ VIRADO PARA A 
MÃE

6+ MOCHILA 
(ÀS COSTAS)

ALÇAS DOS OMBROS 
CRUZADAS

MULTI-POSIÇÕES
Myamaki Fit é o porta-bebé 100% ajustável que acompanha o crescimento do bebé passo a passo, desde
a posição que permite maior proximidade mãe-filho até à mais fácil de transportar, ou seja, às costas.
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MYaMaKi FiT 0+
INFoRMAÇão tÉCNICA

37 cm
62

 c
m

0,42 kg

CÓD. 00 079460 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdhjcd+
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O novo Myamaki Air é um porta-bebé ergonómico e evolutivo, fabricado com tecido macio e malha 
3D respirável que o torna ideal para manter o bebé perto dos pais num ambiente suave e confortável. 
Recomendado para recém-nascidos e bebés até aos 15 kg de peso.

MYaMaKi aiR

1  ERGONÓMICO E SEGURO PARA AS ANCAS
O novo design do assento torna-o espaçoso e confortável, além de 
garantir a saudável posição M para as pernas do bebé. 

2  ERGONÓMICO E SEGURO PARA AS COSTAS
A estrutura do porta-bebé garante a saudável posição C para as costas do 
bebé, graças à fenda frontal do painel que se ajusta naturalmente ao seu 
crescimento fisiológico.

3  CONFORTÁVEL PARA OS PAIS
A faixa abdominal e as alças dos ombros acolchoadas, garantem que o 
peso do bebé seja corretamente distribuído pelas costas dos pais, tornando 
o Baby Wearing ainda mais confortável.

0+
CÓD. 079227

72

o Baby Wearing ainda mais confortável.

O “International Hip Dysplasia 
Institute” (IHDI) reconhece o Myamaki 
Air como um produto "saudável para as 
ancas"

MALHA 3D RESPIRÁVEL
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MULTI-POSIÇÕES
A posição “virado para a mãe” que permite a máxima proximidade entre mãe e filho, e a posição “mochila” 
que permite ao bebé uma visão mais ampla do exterior, tornam o Myamaki Air no aliado perfeito para 
todas as ocasiões.

VIRADO PARA A MÃE
0+

MOCHILA 
6 M+

CÓD. 08 079227 190 000

EMPIRE

8APIQQE*bcchid+

MYaMaKi aiR 0+

INFoRMAÇão tÉCNICA

37 cm

62
 c

m

0,42 kg

73

CÓD. 08 079227 190 000

8APIQQE*bcchid+
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Easyfit é um marsúpio ergonómico, simples e intuitivo, muito fácil de colocar e de ajustar. Adapta-se 
perfeitamente aos pais e aos bebés, acompanhando-os durante o crescimento até aos 9 kg de peso.

1  ERGONÓMICO E SEGURO PARA AS ANCAS
O amplo assento garante que as pernas se mantenham na correta 
posição “M”.

2  FÁCIL DE COLOCAR
Easyfit pode ser vestido como uma t-shirt e ajusta-se perfeitamente ao 
corpo dos pais e do bebé.

O International Hip Dysplasia Institute 
(IHDI) reconhece o marsúpio EasyFit 
como um produto "saudável para as 
ancas".

O International Hip Dysplasia Institute 
(IHDI) reconhece o marsúpio EasyFit 
como um produto "saudável para as 
ancas".

easYFiT0+
CÓD. 079154
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3  POSIÇÃO RECÉM-NASCIDO
A parte superior do painel pode ser dobrada para dar suporte extra à 
cabeça e pescoço do bebé.

4  FÁCIL DE AJUSTAR
Adapta-se perfeitamente ao corpo dos pais e da criança, mantendo o bebé 
numa posição elevada.

5  SEMPRE À MÃO
Quando não está a ser usado, pode ser comodamente dobrado, antes de 
guardar.

INFoRMAÇão tÉCNICA

33 cm

55
 c

m

0,3 kg

easYFiT 0+
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CÓD. 05 079154 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*baggga+

easYFiT0+

CÓD. 07 079154 410 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*ahfahc+
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casa
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SOLUÇÃO MULTIFUNCIONAL
Baby Hug 4 em 1 Air é uma solução única que permite gerir várias rotinas diárias do bebé dos 0 a 36 
meses, ocupando apenas um metro quadrado! Transforma-se num berço, numa espreguiçadeira reclinável 
e elevada, numa cadeira de papa alta e na primeira cadeira do bebé, de modo a acompanhar todos os 
momentos do dia.
A versão Air Inclui janelas em rede que ajudam o ar a circular suavemente e permitem que os pais vejam 
facilmente o bebé através das mesmas.

CÓD. 079193
0+ BaBY HUG 4 EM 1 aIR

ESPREGUIÇADEIRA
0-6 m

BERÇO
0-6 m

1  CIRCULAÇÃO DE AR
As janelas laterais em rede facilitam a circulação de ar.

4 CONFORTÁVEL
Redutor macio, removível para lavar.

3 DIVERSÃO
Arco eletrónico com luzes, sons, brinquedos suspensos destacáveis e várias 
atividades.

2 PRODUTO COMPACTO
Área inferior a 1m2.
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5   FÁCIL DE MOVER
As 4 práticas rodas com travão permitem 
movê-la facilmente dentro de casa e 
aproximá-la da mesa.

6   ENCOSTO RECLINÁVEL
Pode ser reclinado em múltiplas posições. 

7 SEGURA
A cadeira é confortável e segura para as 
primeiras refeições do bebé.

8 LAVÁVEL 
Forro removível e lavável.

9 AJUSTÁVEL 
A altura é regulável através de um cómodo 
pedal.

BaBY HUG 4 EM 1 aIR 0+
CADEIRA DE PAPA
6-36 m

PRIMEIRA CADEIRA
6-36 m
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0+ BaBY HUG 4 EM 1 aIR

INFORMAÇÃO TÉCNICA

85 cm 60 cm

88
/1

22
 c

m

85 cm

60
 c

m

10,2 kg

CÓD. 00 079193 850 000

STONE

8APIQQE*bcdhjh+
CÓD. 06 079193 300 000

WHITE SNOW

8APIQQE*bcejhi+

0+ BaBY HUG 4 EM 1

CÓD. 08 079173 210 000

GLACIAL

8APIQQE*ajcbif+



81

BaBY HUG 4 EM 1 – 
acEssÓRIOs

CÓD. 06 079381 000 000

KIT DE REFEIÇÃO
(TAMPO E FORRO HIGIÉNICO)

8APIQQE*baecie+

CÓD. 00 079606 100 700

COLCHÃO

8APIQQE*bdabhh+

0+
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BaBY HUG 4 EM 1 aIR
acEssÓRIOs 

CÓD. 00 005010 350 000

 KIT 2 PÇS 
(LENÇÓIS BAIXO) 

GREY FOX 

8APIQQE*beccaa+

CÓD. 07 010721 670 000

KIT 3 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO E CIMA, 

FRONHA)

FOXY

8APIQQE*bebgbg+

0+
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CÓD. 00 079619 100 000

REDE MOSQUITEIRA

8APIQQE*bcejda+

CÓD. 06 079758 000 000

VESTIDOR

8APIQQE*bcejeh+

CÓD. 06 079618 000 000

CAIXA DE VIBRAÇÃO

8APIQQE*bcejfe+

0+
BaBY HUG 4 EM 1 aIR
acEssÓRIOs
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Dormir é fundamental nos primeiros meses de vida do bebé, durante os quais ele deve 
adquirir o ritmo dormir-acordar.
Os especialistas recomendam deixar o bebé dormir no seu próprio espaço e nunca na 
cama dos pais porque pode ser perigoso.
Além disso, durante os primeiros meses de vida do bebé, o berço é melhor do que uma 
cama, porque sendo um espaço mais envolvente, faz com que o bebé se sinta mais seguro 
e protegido.
Recomenda-se colocar o berço no quarto dos pais o mais próximo possível da cama.
O bebé perto da mãe sente-se protegido e seguro; ao mesmo tempo a mãe dorme mais 
tranquila e sente-se mais confortável para amamentar ou gerir os frequentes despertares 
do bebé.

Benefícios sobre dormir lado-a-lado:
Ajuda o bebé a regular o ritmo dormir-acordar.
Facilita a amamentação para a mãe.
Ajuda os pais a terem paz e o bebé a sentir-se seguro.
Reforça a ligação entre o bebé e os pais e ajuda o bebé a tornar-se autoconfiante e mais 
bem-disposto.
Dormir perto dos pais (mas não na mesma cama) reduz o risco de SMSI. 
 

A linha Chicco Next2me é caracterizada por:
1- Painel lateral que facilita o acesso ao bebé.
2- Sistema de fixação à cama dos pais, simples e seguro, adaptável a vários tipos de 
camas, incluindo as camas com sommier.
3- Altura ajustável.
4- 2 modos de uso: berço co-sleeping ou berço convencional.
5- Base e colchão inclináveis.

HORa DE DORMIR
cONsELHOs PRÁTIcOs
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cHIccO
NEXT2ME FOREVER 0+

CÓD. 079650

CAMA CO-SLEEPING
A solução “4 em 1” mais avançada para o sono do bebé. Permite que os pais possam usá-la como cama co-
sleeping durante o tempo que desejarem, até aos 4 anos, garantindo assim um sono perfeito para todos, 
com total segurança para o bebé graças ao sistema patenteado.
Num único produto, os pais podem encontrar 3 funcionalidades diferentes: cama co-sleeping até aos 4 
anos, cama convencional e cama de chão para crianças mais crescidas.

1  CO-SLEEPING ATÉ 4 ANOS
As suas dimensões extra e o bordo que se abre e fecha com uma só mão, 
permitem usá-la na versão co-sleeping por mais tempo do que em berços 
co-sleeping disponíveis no mercado.

Patented
system

2  SISTEMA PATENTEADO
Evita que o bordo lateral permaneça aberto quando a cama não está 
totalmente fixada à cama dos pais.

85

3 CAMA DE CHÃO PARA OS MAIS CRESCIDOS
 Basta remover os pés e o bordo lateral para as crianças poderem 
facilmente entrar e sair da cama, estimulando assim a sua autonomia.

com total segurança para o bebé graças ao sistema patenteado.
Num único produto, os pais podem encontrar 3 funcionalidades diferentes: cama co-sleeping até aos 4 
anos, cama convencional e cama de chão para crianças mais crescidas.

“A cama com o lado aberto só pode ser usada quando está 
corretamente fixada à cama dos pais, de acordo com as 

instruções de uso.”

NOVO
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cHIccO
NEXT2ME FOREVER 0+

4 FÁCIL DE MANUSEAR
As 4 rodas giratórias com travão permitem movê-la facilmente.

5   CIRCULAÇÃO DE AR
As janelas em rede, existentes em todos os lados, garantem uma 
circulação de ar ideal para a cama.

6 AJUSTÁVEL EM ALTURA 
Dispõe de 11 níveis para se ajustar facilmente à altura das camas dos pais.

7 VERSÁTIL
Adapta-se a camas com sommier, graças aos pés dobráveis.

8 INCLINÁVEL
A cama pode ser inclinada para reduzir a regurgitação e melhorar o 
conforto em caso de congestão nasal.

ACESSÓRIOS 
INCLUÍDOS:
• Colchão respirável
• Kit de correias para  
 fixação à cama dos  
 pais

11

INFORMAÇÃO TÉCNICA

73,8 cm121 cm

91
,1 

- 1
08

,2
 c

m

121 cm

62
,4

 c
m

19,7 kg

61,8 cm

62
,4

 c
m
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0+
cHIccO
NEXT2ME FOREVER

CÓD. 00 079650 190 000

COOL GREY

8APIQQE*beafch+

CÓD. 05 079650 870 000

SAND

8APIQQE*beafad+
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cHIccO
NEXT2ME MaGIc
BERÇO CO-SLEEPING
Chicco Next2Me Magic oferece um design exclusivo que melhora substancialmente a vida dos pais e 
do bebé. Permite abrir e fechar facilmente o bordo lateral com uma só mão, mesmo durante a noite e 
estando fixado à cama dos pais. Deste modo, os pais podem escolher livremente a configuração do berço, 
em qualquer momento. Além disso, proporciona um elevado conforto ao bebé graças à nova capa do 
colchão em malha 3D respirável que garante a necessária circulação de ar.

1  SISTEMA DE ABERTURA COM UMA SÓ MÃO
Muito mais fácil de abrir e fechar, mesmo quando está fixado à cama dos 
pais: basta acionar o bordo lateral.

2  CIRCULAÇÃO DE AR
A capa do colchão em malha 3D e as 2 janelas de rede garantem a correta 
circulação de ar no interior do berço.

89

3 FÁCIL DE MANUSEAR
As rodas giratórias com travão facilitam as deslocações do berço dentro de 
casa.

0+
CÓD. 79701

em qualquer momento. Além disso, proporciona um elevado conforto ao bebé graças à nova capa do 
colchão em malha 3D respirável que garante a necessária circulação de ar.

SISTEMA DE ABERTURA COM UMA SÓ MÃO
Muito mais fácil de abrir e fechar, mesmo quando está fixado à cama dos 

“O berço com o lado aberto só pode ser usado quando está 
fixado à cama dos pais, de acordo com as instruções de uso.”
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0+

ACESSÓRIOS 
INCLUÍDOS:
• Bolsa de transporte
• Colchão respirável
• Kit de correias para 
 fixação à cama dos 
 pais

114  AJUSTÁVEL EM ALTURA
Dispõe de 11 níveis para se ajustar à altura das camas dos pais.

5   MODO BALOIÇO
O modo baloiço pode ser facilmente acionado quando o berço não está 
fixado à cama dos pais.

4

6 VERSÁTIL
Adapta-se às camas com sommier graças aos pés telescópicos que 
encolhem automaticamente.

7 INCLINÁVEL
O berço pode ser inclinado para reduzir a regurgitação e melhorar o 
conforto em caso de congestão nasal.

cHIccO NEXT2ME MaGIc

INFORMAÇÃO TÉCNICA

73 cm103 cm

67
/8

3 
cm

91,5 cm

60
 c

m

13,9 kg
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CÓD. 00 079701 190 000

COOL GREY

8APIQQE*beegce+

CÓD. 00 079701 770 000

MOON GREY

8APIQQE*beegff+

CÓD. 06 079701 300 000

WHITE SNOW

8APIQQE*beeggc+

0+cHIccO NEXT2ME MaGIc

EDIÇÃO ESPECIAL
EFEITO MADEIRA

CÓD. 04 079701 000 000

SCANDINAVIAN 
WOOD

8APIQQE*beeghj+
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cHIccO NEXT2ME aIR

1  SIMPLES E SEGURO
Sistema simples e seguro para fixar firmemente o berço à cama dos pais.

2 VERSÁTIL
Altura ajustável em 6 posições e pés rebatíveis para se adaptar também às 
camas com sommier.

93

3  FLUXO DE AR
O colchão respirável e os lados em rede facilitam a circulação de ar.

0+
CÓD. 079620

BERÇO CO-SLEEPING
Chicco Next2Me Air é uma ótima opção para o bebé dormir junto dos pais. Todos os lados do berço são em 
rede para permitir que o ar circule suavemente e que os pais possam ver facilmente o bebé dentro do berço. 
Além de muito confortável, como em todos os berços Chicco Next2Me, pode ser fixado à cama dos pais, 
com o bordo lateral aberto, ou como um berço convencional fechado.

SIMPLES E SEGURO

com o bordo lateral aberto, ou como um berço convencional fechado.

“O berço com o lado aberto só pode ser usado quando está 
fixado à cama dos pais, de acordo com as instruções de uso.”
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0+ cHIccO NEXT2ME aIR

ACESSÓRIOS 
INCLUÍDOS:
• Bolsa de transporte
• Colchão respirável
• Kit de correias para 
 fixação à cama dos  
 pais

4 INCLINÁVEL
No modo berço, pode ser inclinado até 2 níveis de diferença entre os dois 
lados.

6 FÁCIL DE MANUSEAR
Inclui 2 rodas com travão.

5 LAVÁVEL
O forro pode ser removido para lavar à mão.

2

INCLINÁVEL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

69 cm94 cm

66
/8

1 
cm

57 cm

20
 c

m

9 kg
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0+cHIccO NEXT2ME aIR

CÓD. 05 079620 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*bcbcfa+

CÓD. 00 079620 850 000

STONE

8APIQQE*bcbced+

CÓD. 05 079620 400 000

DARK GREY

8APIQQE*bdiaib+
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0+
cHIccO NEXT2ME FOREVER 
acEssÓRIOs

CÓD. 07 010734 670 000

KIT 3 PÇS
(CAPA EDREDÃO, 

LENÇOL BAIXO, FRONHA)

FOXY

8APIQQE*beccgc+

CÓD. 09 010723 310 990

KIT 3 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO

E CIMA, FRONHA)

PINK POIS

8APERKH*jcbcgj+

CÓD. 09 010734 960 990

KIT 3 PÇS
(CAPA EDREDÃO, 

LENÇOL BAIXO, FRONHA)

GREY STRIPES

8APERKH*jcbdbd+

CÓD. 09 010814 330 990

CAPA PROTETORA
PARA COLCHÃO

WHITE

8APERKH*jcbeaf+

CÓD. 09 010723 610 990

KIT 3 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO

E CIMA, FRONHA)

zODIAC

8APERKH*jcbchg+

CÓD. 09 010815 330 990

EDREDÃO
WHITE

8APERKH*jcbecj+

RIPETITION
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0+
cHIccO NEXT2ME FOREVER 
acEssÓRIOs

CÓD. 06 010722 040 000

KIT 2 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO)

PANDA

8APIQQE*beccff+

CÓD. 00 010722 350 000

KIT 2 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO)

GREY FOX 

8APIQQE*beccei+

CÓD. 09 010722 310 990

KIT 2 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO)

PINK POIS

8APERKH*jcbbie+

RIPETITION
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0+
cHIccO NEXT2ME 
acEssÓRIOs

TODOS OS ACESSÓRIOS PARA COMPLETAR A GAMA CHICCO NEXT2ME

CÓD. 00 079382 100 000

REDE MOSQUITEIRA
Compatível com Chicco

Next2Me, Next2Me Air, Next2Me
Dream, Next2Me Magic

8APIQQE*bbcjic+

CÓD. 00 079592 100 000

CAPA PROTECTORA 
RESPIRÁVEL 

Compatível com Chicco  
Next2Me, Next2Me Air

8APIQQE*agdace+

CÓD. 00 079505 100 000

COLCHÃO
Compatível com Chicco
Next2Me, Next2Me Air

8APIQQE*bbdaac+

CÓD. 06 079618 000 000

CAIXA DE VIBRAÇÃO
Compatível com todos

Os berços Chicco Next2Me

8APIQQE*bcejfe+
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TODOS OS ACESSÓRIOS PARA COMPLETAR A GAMA CHICCO NEXT2ME

0+
cHIccO NEXT2ME 
acEssÓRIOs

CÓD. 09 010997 960 990 

KIT 3 PÇS
(CAPA EDREDÃO, 

LENÇOL BAIXO, FRONHA)

GREY STRIPES

8APERKH*jcbehe+
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CÓD. 09 010662 330 990

EDREDÃO
WHITE

8APERKH*jcbbeg+

CÓD. 09 010799 610 990

KIT 3 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO E

CIMA, FRONHA)

zODIAC

8APERKH*cfdecb+

CÓD. 00 010799 630 000

KIT 3 PÇS
(LENÇÓIS BAIXO E

CIMA, FRONHA)

AIR

8APIQQE*beccce+
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0+
TODOS OS ACESSÓRIOS PARA COMPLETAR A GAMA CHICCO NEXT2ME

CÓD. 09 010796 600 990

KIT 2 PÇS (LENÇÓIS BAIXO)

STARS

8APERKH*cfddie+

CÓD. 09 010956 330 990

CAPA PROTETORA
WHITE 

8APERKH*ajcjef+

cHIccO NEXT2ME 
acEssÓRIOs

CÓD. 00 010796 630 000

KIT 2 PÇS (LENÇÓIS BAIXO)

AIR

8APIQQE*bebgcd+

CÓD. 09 010796 310 990

KIT 2 PÇS (LENÇÓIS BAIXO)

PINK POIS

8APERKH*fhbfab+

RIPETITION

CÓD. 09 010796 960 990

KIT 2 PÇS (LENÇÓIS BAIXO)

GREY STRIPES
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COLOURS PRINT FABRIC

Next2Me Magic Internal Fabric
PRINTED ALL OVER WARM GRAY POIS
T/C

ripetition

CÓD. 00 010796 350 000

KIT 2 PÇS (LENÇÓIS BAIXO)

GREY FOX

8APIQQE*beccbh+
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0+DORMIR – acEssÓRIOs

CÓD. 09 010991 960 990

KIT 2 PÇS
FRALDAS MUSLIN 

POIS & zODIAC

8APERKH*fhbfgd+

COLOURS PRINT FABRIC

Next2Me Magic Internal Fabric
PRINTED ALL OVER WARM GRAY POIS
T/C

ripetition
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0+ MUMMY POD
Redutor multiusos
Um redutor seguro e envolvente como um ninho, para recém-nascidos, adequado para usar dentro dos 
berços e camas, de modo a tornar o sono mais tranquilo, tanto para o bebé como para os pais.
Permite também ser usado como tapete para o bebé exercitar a posição de bruços e descobrir o mundo. 
O revestimento é removível para lavar na máquina.

1  PROTEÇÃO
Um tecido especial inserido internamente, na zona inferior do redutor 
evita que o acolchoado fique molhado e sujo.

2 AJUSTÁVEL
O redutor cresce com o bebé: três comprimentos diferentes fáceis de 
ajustar para dar-lhe todo o espaço de que precisa, no dia-a-dia.

3 RESPIRÁVEL
A malha especial 3D na superfície da almofada garante um melhor fluxo 
de ar e previne a transpiração.

CÓD. 079347

REDUTOR PARA BERÇOS/CAMAS 
0-6 m

TAPETE
0-8 m

O revestimento é removível para lavar na máquina.

REDUTOR PARA BERÇOS/CAMAS 
0-6 m

NOVO



103

0+MUMMY POD

TAPETE 06 079347 040 000

PANDA

8APIQQE*beagii+

INFORMAÇÃO TÉCNICA

76-93 cm48 - 53 cm

76
-9

3 
cm

45 cm

75
 c

m

1,5 kg

10
-1

2 
cm
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1 SEGURANÇA
Sistema de abertura simples, com dispositivo de dupla segurança que 
previne fechos acidentais.

2  CIRCULAÇÃO DE AR
Janelas em rede em todos os lados, para uma correta ventilação.

3  PORTA-PIJAMA
Bolsa porta-pijama para que tudo esteja sempre à mão.

CÓD. 079268

CAMA DE VIAGEM
Easy Sleep é uma prática cama de viagem, confortável e compacta quando fechada. É o lugar perfeito para 
a criança dormir tranquilamente, desde o nascimento até aos 4 anos.

ACESSÓRIOS
INCLUÍDOS:
• Saco de transporte
• Colchão
• Bolsa porta-pijama

0+ EasY sLEEP
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CÓD. 05 079268 910 000

MIRAGE

8APIQQE*ajchhc+

INFORMAÇÃO TÉCNICA

64 cm124 cm

79
 c

m

79 cm

26
 c

m

9,9 kg

EasY sLEEP 0+

CÓD. 00 079509 100 000

REDE MOSQUITEIRA
Compatível com a 
cama Easy Sleep

8APIQQE*aebjcd+

CÓD. 00 079498 100 000

COLCHÃO DOBRÁVEL
Compatível com a 
cama Easy Sleep

8APIQQE*ajbigh+

acEssÓRIOs caMas 0+
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As barreiras de segurança Chicco garantem proteção e segurança quando as crianças passam a dormir 
numa cama grande. A estrutura em metal e tecido protege as crianças de possíveis quedas durante o sono. 
Instalam-se facilmente, inserindo os pés debaixo do colchão e são compatíveis com quase todos os tipos 
de camas. Podem ser usadas entre os 18 meses e os 5 anos. Disponíveis em 95cm e 135cm.

1 BOLSO SECRETO
Bolso pequeno para guardar pequenos objetos como a chupeta.

2 PRÁTICA
Ambas as barreiras são rebatíveis, para facilitar a entrada das crianças e 
a tarefa de fazer a cama.

18+ BaRREIRas DE sEGURaNÇa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

95 cm

46
 c

m

1,03 kg

135 cm

46
 c

m

1,86 kg

CÓD. 07 068193 390 000

NATURAL - 95 cm

8APIQQE*abghif+
CÓD. 07 066381 390 000

NATURAL - 135 cm 

8APIQQE*abgiai+
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caNcELa 
NIGHLIGHT
CANCELA NIGHLIGHT
A solução ideal para impedir o acesso a escadas ou a outras divisões 
da casa.

6+
CÓD. 061379

A solução ideal para impedir o acesso a escadas ou a outras divisões 
CÓD. 06 061591 000 000

EXTENSÃO
7,2 cm

8AKDQRA*jichcc+
CÓD. 06 061592 000 000

EXTENSÃO
14,4 cm

8AKDQRA*jichdj+
CÓD. 06 061593 000 000

EXTENSÃO
36 cm

8AKDQRA*jicheg+

1  FÁCIL DE INSTALAR
Não são necessárias ferramentas para a instalação.

2  SISTEMA DE FECHO AUTOMÁTICO
Quando largada, a cancela fecha-se automaticamente.

3 LARGURA MÍNIMA/MÁXIMA
Dos 76 aos 81 cm.

CÓD. 00 061379 100 000

CANCELA 
NIGHLIGHT

8APIQQE*abgffg+
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EsPREGUIÇaDEIRas – cOLEÇÃO 2021

PORQUÊ 
ESCOLHER?

ARCO DE 
BRINQUEDOS

PERÍODO  
DE USO

TRANSFORMÁVEL ELECTRÓNICO
ESTRUTURA 
DOBRÁVEL

Design 
minimal, 

movimento 
elétrico.

0m - 9 kg
2 em 1 com 

movimento lateral
X X

Completa e 
divertida

X
0m - 9 kg

12m - 18 kg 2 em 1 X X

Estilo 
moderno e 
funcional

X
0m - 9 kg

12m - 18 kg
2 em 1 X

Baloiço 
automático 

com comando 
à distância

X 0m - 9 kg X X

Compacta, 
com baloiço 
automático

X 0m - 9 kg X X
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MOVIMENTO AUTOMÁTICO
Com um design moderno e elegante, embala suavemente o bebé com movimentos laterais deslizantes.

CÓD. 079651
0+RHYTHM’N’sOUND

1 FECHO COMPACTO
Fecha-se facilmente para facilitar o transporte e a arrumação.

2 MOVIMENTO LATERAL DESLIZANTE
Move-se suavemente de um lado para o outro, para relaxar e embalar  
o bebé.

3  ENCOSTO RECLINÁVEL
O encosto é reclinável em 2 posições para garantir o conforto ideal em 
todas as fases do crescimento.

4  MÚSICA E SONS
Sons naturais e canções de embalar para entreter o bebé.

109

NOVO
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RHYTHM’N’sOUND0+

INFORMAÇÃO TÉCNICA

71 cm41 cm

47
,5

 c
m

47
,5

 c
m

41 cm

17
 cm

4 kg

CÓD. 00 079651 190 000

COOL GREY

8APIQQE*beadgh+

CÓD. 05 079651 870 000

SAND

8APIQQE*beadfa+
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ESPREGUIÇADEIRA ELETRÓNICA
Os brinquedos suspensos, luzes e sons divertem o bebé durante os primeiros 6 meses de idade. Mais tarde, 
a espreguiçadeira transforma-se numa confortável cadeira, para a criança aprender a sentar-se sozinha.

CÓD. 079652
0+BaLLOON

INFORMAÇÃO TÉCNICA

47 cm78 cm

46
/6

2 
cm

46
/6

2 
cm

78 cm

11
 cm

4,1 kg

1 DIVERSÃO
Inclui as funções eletrónicas de vibração, sons, melodias e luzes coloridas.

2 CONFORTÁVEL
Almofada da cabeça e redutor removíveis; o encosto é reclinável em 4 posições.

3 EVOLUTIVA
Transforma-se numa confortável cadeira, para a criança poder sentar-se sem ajuda, até os 18 kg.

4  VERSÁTIL E COMPACTA
Posição fixa ou de baloiço; a estrutura fecha-se de um modo compacto, para facilitar o transporte 
e arrumação.

ESPREGUIÇADEIRA
0-6 m

PRIMEIRA CADEIRA
12 m-18 Kg



112

CÓD. 00 079652 390 000

DOTS

8APIQQE*bebefg+

CÓD. 07 079652 670 000

FOXY

8APIQQE*bebeha+

0+ BaLLOON

CÓD. 07 079652 670 000
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BALOIÇO E DIVERSÃO
Uma confortável espreguiçadeira que inclui um arco com brinquedos suspensos em tecido e acolhe o 
bebé desde o nascimento até no máximo, 18 kg de peso.

CÓD. 079840
0+HOOPLà

1 ESTIMULANTE
Exclusivo sistema slide-line para promover o desenvolvimento visual, criado por uma psicóloga infantil.

2 CONFORTÁVEL
O encosto é reclinável em 4 posições.

3  VERSÁTIL E COMPACTA
Posição fixa ou de baloiço; a estrutura fecha-se de um modo compacto, para facilitar o transporte e 
arrumação.

4  PRIMEIRA CADEIRA
Quando o bebé já consegue sentar-se sozinho, transforma-se na sua primeira cadeira, até os 18 kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

47 cm78 cm

46
/6

2 
cm

46
/6

2 
cm

78 cm

11
 cm

3,4 kg

ESPREGUIÇADEIRA
0-6 m

PRIMEIRA CADEIRA
12 m-18 Kg
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CÓD. 00 079840 770 000

MOON GREY

8APIQQE*bcfaed+

CÓD. 04 079840 760 000

HAzELWOOD

8APIQQE*bdiadg+

0+

CÓD. 00 079840 770 000

HOOPLà

CÓD. 04 079840 760 000
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0+

1 ELETRÓNICA
Modo de baloiço com velocidade regulável, controlada remotamente pelo 
comando.

2 DIVERTIDA
Com função de vibração, sons, melodias e brinquedos suspensos macios e 
destacáveis.

3 COMPACTA QUANDO FECHADA
A Estrutura fecha-se e fica compacta.

CÓD. 079110

ESPREGUIÇADEIRA DE BALOIÇO 
Uma confortável e divertida espreguiçadeira, equipada com capota, brinquedos suspensos, vibração e 
movimento automático de baloiço, controlado à distância por um comando.

POLLY sWING UP

CÓD. 00 079110 790 000

LEAF

8APIQQE*bdigeh+

INFORMAÇÃO TÉCNICA

90 cm73 cm

10
8 

cm

18,5 cm

10
8 

cm

8 kg
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0+

2 AUTOMÁTICA
O movimento de baloiço é regulável em 5 velocidades. Funciona a pilhas.

3 DIVERTIDA
A capota dispõe de 3 brinquedos suspensos destacáveis; Inclui 12 melodias 
eletrónicas.

4 CONFORTÁVEL
Cadeira acolchoada com redutor removível.

1 RECLINÁVEL
Encosto reclinável em 2 posições.

CÓD. 079148

ESPREGUIÇADEIRA DE BALOIÇO 
Chicco Relax & Play oferece doces momentos de tranquilidade e diversão para o bebé, graças ao movimento 
de baloiço automático e aos brinquedos suspensos macios e destacáveis.

RELaX & PLaY

INFORMAÇÃO TÉCNICA

65 cm37 cm

64
,5

 c
m

56 cm
60

 c
m

3,7 kg

CÓD. 00 079148 190 000

COOL GREY 8APIQQE*bajahe+
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caDEIRas DE PaPa – cOLEÇÃO 2021

PORQUÊ 
ESCOLHER?

PERÍODO  
DE USO

FUNÇÕES
ARCO DE 

BRINQUEDO E 
REDUTOR

ENCOSTO 
RECLINÁVEL

ALTURA
AJUSTÁVEL

RODAS

A cadeira que 
se transforma 
e acompanha 
a evolução da 

criança

0m+ 5 em 1
Disponíveis 

como
acessórios

X 8 4

A cadeira 
ideal para o 
bebé recém-

nascido

0m+ 2 em 1 X X 8 4

A cadeira que 
cresce com a 

criança
0m+ 2 em 1

Disponíveis 
como

acessórios

X
(regulável 

em largura)
8 4

A cadeira de 
papa portátil

6m+ X
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POLLY PROGREs5 0+
CÓD. 079336

A CADEIRA DE PAPA TRANSFORMÁVEL
Polly Progres5 é a cadeira de papa multifuncional que se transforma em 5 configurações diferentes, para 
acompanhar o bebé durante o seu crescimento.

CADEIRA DE 
PAPA
6-36 m

ESPREGUIÇADEIRA
0-6 m

1  ENCOSTO RECLINÁVEL
Homologada para a utilização desde o nascimento, a cadeira pode ser 
reclinada em 4 posições, para o máximo conforto do bebé desde os 
primeiros dias de vida, para poder relaxar após as refeições.

4 CONFORTÁVEL
Apoio das pernas e suporte dos pés reguláveis em 3 posições.

2  AJUSTÁVEL EM ALTURA
Dispõe de 8 posições de altura, para se ajustar a todas as necessidades.

3  ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Polly Progres5 inclui um amplo tampo regulável em 4 posições, e uma 
bandeja transparente amovível.

fabricado em iTáLia
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0+ POLLY PROGREs5

ASSENTO 
ELEVATÓRIO
6-36 m

PRIMEIRA CADEIRA
6-36 m

5 FÁCIL DE MANOBRAR
Graças às 4 rodas, a cadeira é fácil de mover dentro de casa.

8 SEGURA
Equipada com correias de fixação para prender o assento elevatório à 
cadeira.

6 ASSENTO ELEVATÓRIO
A cadeira é destacável da estrutura, para se transformar num prático 
assento elevatório, com pernas reguláveis que permitem ajustar a sua 
altura.

7 ADAPTÁVEL
Os braços de fixação do tampo são rebatíveis de modo a permitir a 
aproximação da cadeira à mesa de refeição.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

10
1 

cm

29 cm54 cm

89
/1

08
 c

m

81 cm

89
/1

08
 c

m

12,4 kg

POLLY PROGREs5 0+
ASSENTO ELEVATÓRIO 
COMPACTO
6-36 m

9  ACOMPANHA O CRESCIMENTO DO BEBÉ
A parte superior do encosto pode ser removida através do fecho de correr, 
tornando o assento elevatório mais compacto e adequado para crianças 
mais crescidas.

10  FÁCIL DE TRANSPORTAR
O assento elevatório fecha-se e fica compacto, para facilitar o transporte 
quando é usado fora de casa.
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0+ POLLY PROGREs5

CÓD. 05 079336 280 000

LIGHT GREY

8APIQQE*beaafd+

CÓD. 00 079336 140 000

BEIGE

8APIQQE*bcbfea+

CÓD. 04 079336 700 000

RED

8APIQQE*bccfbg+

CÓD. 05 079336 280 000
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POLLY MaGIc RELaX 0+
CÓD. 079502

A CADEIRA DE PAPA PARA RECÉM-NASCIDOS
Uma cadeira de papa com um design sóbrio e elegante que oferece todo o conforto e diversão aos bebés, 
desde o primeiro dia.

1  ADEQUADA A TODAS AS ESTAÇÕES
Mini redutor de dupla face: fresco e respirável no verão, macio e 
aconchegante no inverno.

2 DIVERSÃO
Arco com brinquedos suspensos em tecido macio e atividades, compatível 
com todas as configurações.

3 FÁCIL DE MANOBRAR
Graças às 4 rodas, a cadeira é fácil de mover dentro de casa.

4 SOFISTICADA
Revestimento em material suave com acabamentos macios.

ESPREGUIÇADEIRA
0-6 m

CADEIRA  
DE PAPA
6-36 m

fabricado em iTáLia
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0+ POLLY MaGIc RELaX

INFORMAÇÃO TÉCNICA

53 cm 83,5 cm

85
/1

06
 c

m

10
1 

cm

31 cm

10,5 kg

5 CONFORTÁVEL
O encosto é reclinável em 4 posições.

6 COMPACTA
A estrutura fecha-se de modo a ficar compacta e fácil de arrumar. Fechada, 
fica em pé sozinha.

7 AJUSTÁVEL EM ALTURA
A altura é regulável em 8 posições, para se ajustar a todas as necessidades.

8 ESPAÇOSA
Amplo tampo com bandeja transparente amovível, ajustável em 4 posições.
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CÓD. 06 079502 210 000

GRAPHITE

8APIQQE*baihdc+

POLLY MaGIc RELaX 0+

CÓD. 06 079502 210 000 CÓD. 07 079502 850 000

COCOA

8APIQQE*baihej+

CÓD. 07 079502 640 000

RED PASSION

8APIQQE*bdigbg+

CÓD. 07 079502 850 000

GRAPHITE

8APIQQE*baihdc+ 8APIQQE*baihej+

CÓD. 07 079502 640 000
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0+ POLLY2sTaRT

+ 8 cm

CÓD. 079205

A CADEIRA DE PAPA CONFORTÁVEL
Polly2Start é a única cadeira de papa com encosto ajustável em largura, de modo a acompanhar o 
crescimento do bebé desde o nascimento até aos 3 anos.

1 RECLINAÇÃO
Homologada para a utilização desde o nascimento, 
o encosto é reclinável em 4 posições para o máximo 
conforto do bebé desde o primeiro dia, ou para relaxar 
depois das refeições.

2  REGULAÇÃO ATÉ + 8 cm
Graças ao manípulo superior, a largura do encosto pode 
ser facilmente alargada até + 8 cm.

3 FÁCIL DE MANUSEAR
Ajuste fácil e intuitivo do encosto, através do manípulo superior.

4  GAMA DE ACESSÓRIOS
Amplo tampo ajustável em 4 posições, com bandeja transparente 
amovível.

ESPREGUIÇADEIRA
0-6 m CADEIRA DE PAPA

6-36 m

fabricado em iTáLia
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POLLY2sTaRT 0+

5 ADAPTÁVEL
Apoio das pernas e suporte dos pés ajustáveis, para acompanhar o 
crescimento da criança.

6 COMPACTA
Estrutura fácil de fechar. Quando fechada, fica em pé sozinha.

7  FÁCIL DE MOVER
As 4 rodas permitem deslocá-la facilmente dentro de casa.
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0+ POLLY2sTaRT

CÓD. 05 079205 810 000

MISS PINK

8APIQQE*baibah+

CÓD. 00 079205 960 000

FANCY CHICKEN

8APIQQE*aiaggd+

CÓD. 00 079205 390 000

DOTS

8APIQQE*bdhjgb+

CÓD. 05 079205 810 000

CÓD. 00 079205 390 000

INFORMAÇÃO TÉCNICA

54,8 cm 83,5 cm

88
/1

07
 c

m

10
2 

cm

31 cm

10,5 kg
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6+POcKET MEaL
CÓD. 079791

CADEIRA DE PAPA COMPACTA
Uma prática cadeira, fácil de fechar e de transportar graças ao peso reduzido. Ideal para espaços limitados 
e para pais que preferem um produto simples de usar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

57,5 cm 85 cm

95
 c

m

75
 c

m

28 cm

6,3 kg

e para pais que preferem um produto simples de usar.

1  FECHA-SE NUM INSTANTE
Sistema de fecho fácil e intuitivo: basta dobrar a estrutura num 
movimento.

2  SUPER COMPACTA
A estrutura quando está fechada, fica apenas com 28 cm de espessura! 
Pode ser fechada com o tampo montado.

129

3 CONFORTÁVEL
Apoio dos pés ajustável e encosto reclinável em 3 posições.

CÓD. 00 079791 850 000

STONE

8APIQQE*beaaeg+
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ACESSÓRIOS PARA CADEIRAS DE PAPA

CÓD. 06 079590 000 000

KIT 0 m+
Mini redutor e arco de brinquedos
Para Polly2Start e Polly Progres5

8APIQQE*agbjja+

CÓD. 00 079884 100 000

FORRO DE PROTEÇÃO 
Compatível com todas as
cadeiras de papa Chicco

8APIQQE*bebcij+

CÓD. 06 079882 000 000

CESTO PORTA-OBJETOS
Compatível com todas as
cadeiras de papa Chicco

8APIQQE*beahej+

CÓD. 06 079738 000 000

ARCO DE BRINQUEDOS 
Para Polly2Start e Polly Progres5

8APIQQE*beadji+

CESTO PORTA-OBJETOS
Compatível com todas as

FORRO DE PROTEÇÃO 
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6+cHaIRY
CÓD. 079177

ASSENTO ELEVATÓRIO TRANSFORMÁVEL
O único assento elevatório que pode ser transformado na primeira cadeira do bebé, quando aprender a 
sentar-se sozinho, até aos 3 anos. Fácil de usar e confortável, graças ao forro acolchoado.

4 CONFORTÁVEL
Revestimento acolchoado para garantir o conforto do bebé, removível 
para lavar.

2  PRIMEIRA CADEIRA DO BEBÉ
Pode ser usado no chão como a primeira cadeira de bebé, a partir dos 12 
meses, removendo o tampo, o cinto de segurança e as correias de fixação.

1  ALTURA REGULÁVEL
Chairy é facilmente regulável em 4 posições de altura, para acompanhar 
os mais pequenos à medida que crescem, mesmo quando já instalado 
numa cadeira.

3  COMPACTO QUANDO FECHADO
Chairy fica compacto quando fechado, para facilitar o transporte e a 
arrumação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

38 cm

42
,5

 c
m

42 cm com tampo
36 sem tampo

35
/4

1,
5 

cm

16,5 cm

38 cm 2,5 kg

O único assento elevatório que pode ser transformado na primeira cadeira do bebé, quando aprender a 
sentar-se sozinho, até aos 3 anos. Fácil de usar e confortável, graças ao forro acolchoado.

ASSENTO 
ELEVATÓRIO
6-36 m

PRIMEIRA 
CADEIRA
12-36 m
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cHaIRY6+

CÓD. 04 079177 440 000

SWEETDOG

8APIQQE*bcechf+

CÓD. 00 079177 290 000

BUNNY

8APIQQE*bcdhia+
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6+POcKET sNacK
CÓD. 079340

ASSENTO ELEVATÓRIO ULTRA COMPACTO
Um assento elevatório prático e leve, para usar no restaurante e levar nas férias.

1 ULTRA COMPACTO
O assento é fácil de fechar e fica ultracompacto, para facilitar o transporte 
para qualquer lugar.

2  REGULÁVEL EM ALTURA
A altura é ajustável em 3 níveis, para acompanhar o crescimento da 
criança.

133

3  FUNCIONAL
O tampo é removível, para permitir à criança comer à mesa com os pais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

34 cm36 cm

35
,5

/4
9 

cm

35
,5

/4
9 

cm

36
 c

m

34 cm

10 cm
2,4 kg
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POcKET sNacK6+

CÓD. 07 079340 770 000

SAFFRON

8APIQQE*bdiacj+

CÓD. 05 079340 400 000

DARK GREY

8APIQQE*ajadgf+
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BaNHEIRas E VEsTIDOREs - 
cOLEÇÃO 2021

PORQUÊ 
ESCOLHER?

ESPAÇO PARA 
ARRUMAÇÃO

UTILIzAÇÃO 
NO DUCHE

COMPACTA
QUANDO 
FECHADA

POSIÇÃO 
BEBÉ 

SENTADO

ALTURA 
REGULÁVEL

Banheira com 
vestidor e 

amplo espaço 
de arrumação

X X

Banheira com 
vestidor prática 

e compacta
X X

Solução ideal 
para o duche 

do bebé
X X

Posição 
ajustável
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0+cUDDLE&BUBBLE
CÓD. 079348

BANHEIRA E VESTIDOR
O bebé está limpo, cheira bem e também está confortável.

1  SISTEMA DE FECHO COMPACTO
Compacta e fácil de arrumar depois de fechada.

3
2 ALTURA REGULÁVEL

A altura é regulável em 3 posições, para se adequar à estatura dos pais.

137

3  HOMOLOGAÇÃO 0m+
Fundo ergonómico: posição semideitado desde o nascimento e posição 
sentado a partir dos 6 meses.

fabricado em iTáLia
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cUDDLE&BUBBLE0+

5  ALMOFADA ACOLCHOADA
Uma almofada macia, para maior conforto do bebé durante a muda de 
roupa ou da fralda.

4  ORGANIZADOR PARA OS PAIS
Os diversos compartimentos permitem guardar de modo organizado, tudo 
o que é necessário para o banho do bebé.

6  SISTEMA DE FECHO
Dois grandes botões laterais permitem fechar rapidamente a estrutura.

7 ACESSÓRIOS
Jarro de água e porta-esponja.

8  BANHEIRA AMOVÍVEL
A banheira separa-se da estrutura para ser usada de modo independente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

65,5 cm82 cm

10
3/

10
7 

cm

10
3/

10
7 

cm

32,5 cm

10 kg
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0+cUDDLE&BUBBLE

CÓD. 05 079348 860 000

OCEAN

8APIQQE*bbajbj+

CÓD. 00 079348 390 000

DOTS

8APIQQE*bdhjhi+
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0+ BUBBLE LaND
CÓD. 079653

BANHO E MUDA
Inclui o que é essencial para o banho e a muda do bebé.

1  FECHO COMPACTO
Sistema de fecho imediato. Depois de fechada, a banheira fica compacta.

2  PRATELEIRA INFERIOR DE ARRUMAÇÃO
Espaço útil para guardar os produtos necessários para a muda e banho do 
bebé.

3  FORMATO ERGONÓMICO
A forma interna da banheira sustém o bebé, evitando que ele escorregue.

NOVO

VESTIDOR BANHEIRA
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0+BUBBLE LaND

INFORMAÇÃO TÉCNICA

50 cm80 cm

10
3 

cm

87
,5

 c
m

36 cm

10 kg

CÓD. 00 079653 210 000

TEDDY BEAR

8APIQQE*beaeae+
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CADEIRA MODULAR PARA DUCHE
Uma solução versátil e transformável para o duche do bebé, dos 0 aos 12 meses. Permite que os pais 
possam ter o bebé numa posição segura, controlada e ao nível de altura adequado. Pode ser usada dentro 
do chuveiro ou na banheira dos pais, bastando remover as pernas de suporte.

BUBBLE NEsT

70 cm
2  ECONOMIA DE ESPAÇO

Ocupa pouco espaço e pode ser utilizada dentro de um chuveiro padrão 
(70x70cm).

3  CONFORTÁVEL PARA OS PAIS
Os pais podem lavar o bebé sem estarem curvados, mantendo o bebé a 
um nível correto de altura.

0+
CÓD. 079117

1 TRANSFORMÁVEL E MODULAR
Basta rodar a posição da cadeira para ser utilizada dos 0 aos 12m, 
garantindo o conforto em ambas as configurações: utilização dentro do 
duche ou dentro da banheira.

0-6 m 6-12 m

NO CHUVEIRO
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0+BUBBLE NEsT

INFORMAÇÃO TÉCNICA

55 cm70 cm

86
,5

 c
m

99
 c

m

11
1 

cm

34 cm

3,5 kg

4 SEGURA
Barra frontal em T para uma proteção extra.

5  FUNDO ANTI DESLIZANTE
Borracha macia na parte central do fundo, para maior conforto do bebé.

6  FÁCIL DE INSTALAR
As 4 ventosas de fixação prendem firmemente a cadeira ao piso da 
banheira.

7 VERSÁTIL
Pode ser utilizada também na banheira dos pais, sem as pernas de suporte.

8  FECHO COMPACTO
Pode ser guardada mesmo dentro do duche.

0-6 m 6-12 m

NA BANHEIRA
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INFORMAÇÃO TÉCNICA

50 cm

80
,5

 c
m

0,8 kg

BUBBLE NEsT

VEsTIDOR PORTÁTIL

0+

0+

CÓD. 00 079448 580 000

TURTLE

8APIQQE*bbdacg+

CÓD. 00 079117 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bajaib+
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cHIccO 123 6+
CÓD. 079415

CENTRO DE ACTIVIDADES MULTIFUNCIONAL
Um produto multifuncional que se transforma em 3 configurações, para ajudar o bebé nos primeiros 
passos dos 6 meses aos 3 anos.

6 m+
ANDARILHO

18-36 m
CAVALGÁVEL

9 m+
PRIMEIROS PASSOS

3

passos dos 6 meses aos 3 anos.

6 m+
ANDARILHO

9 m+

3

18-36 m

INFORMAÇÃO TÉCNICA

68 cm

50
 c

m

75 cm
9,8 kg

1 DIVERSÃO
Painel de brinquedos eletrónico, com luzes, 
melodias e diversas atividades.

2 SEGURO
Equipado com stoppers de segurança. 

3 AJUSTÁVEL
A altura é regulável em 2 níveis.
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CÓD. 06 079415 510 000

GREEN

8APIQQE*adibfc+

6+ cHIccO 123
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WaLKY TaLKY 6+
CÓD. 079540

ANDARILHO ELETRÓNICO
Um andarilho colorido e divertido com painel e barra de brinquedos integrada, para entreter o bebé.Um andarilho colorido e divertido com painel e barra de brinquedos integrada, para entreter o bebé.

1 DIVERTIDO
O único com painel eletrónico de atividades e barra de brinquedos.

2 SEGURO
Equipado com stoppers de segurança.

3 AJUSTÁVEL
A altura é regulável 3 níveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

47 cm81 cm

22
 c

m

45
 c

m

81 cm
5,7 kg
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CÓD. 05 079540 780 000

SUNNY

8APIQQE*afhgeb+

CÓD. 07 079540 320 000

GREEN WAVE

8APIQQE*afgihd+

6+ WaLKY TaLKY
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PaRQUE OPEN 0+
CÓD. 079858

Um parque macio e seguro para o bebé. Um dos lados dispõe de fecho de correr para o bebé poder entrar 
e sair quando começar a gatinhar.

1 ESTIMULANTE
Equipado com pegas internas para incentivar os mais pequenos a 
erguerem-se.

2 ABERTURA LATERAL
Um dos lados pode ser facilmente aberto e fechado para incentivar a 
independência do bebé.

4 FECHADO É COMPACTO
O parque fecha-se facilmente e fica compacto.

3 COLORIDO
Tapete colorido e divertido, com muitos personagens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

94,5 cm

75
,5

 c
m

22
 c

m

85 cm

8 kg
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CÓD. 00 079858 960 000

FANCY CHICKEN

8APIQQE*bcfahe+

CÓD. 06 079858 020 000

HONEY BEAR

8APIQQE*bcfagh+

0+ PaRQUE OPEN

*Padrão coordenado com a Polly2Start

*
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Auto
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Usar uma cadeira auto desde a primeira viagem, é a única forma de realmente proteger os bebés. 
A Chicco criou, projetou e desenvolveu uma vasta linha de produtos para responder às necessidades 
específicas das crianças de todas as idades. Apenas alguns elementos bastam para permitir avaliar e 
decidir qual a cadeira auto mais adequada para cada criança.

Frequentemente, a cadeira auto é substituída pela próxima antes do tempo certo. Cada produto foi 
pensado para garantir a máxima segurança e conforto aos mais pequenos, de acordo com o seu peso, 
altura e idade. A cadeira auto deve ser trocada quando:

À medida que vão crescendo, as crianças querem imitar os seus pais e, muitas vezes, recusam usar a cadeira 
auto porque as faz sentirem-se mais pequenas. Atenção: a utilização da cadeira auto a partir dos 4/5 anos 
continua a ser essencial para garantir a segurança da criança. Nunca esquecer: o automóvel e os seus 
dispositivos de segurança (cintos e airbags) são projetados para o transporte de adultos.

CoMo ESCoLHER A CADEIRA  
Auto CERtA?

QuAL É o MoMENto CERto PARA 
MuDAR DE CADEIRA Auto?

CRIANÇAS

Dos 3 anos até 
cerca dos 12 anos

15-36 kg
100-150 Cm

BEBÉS

Dos 15 meses até 
cerca dos 4 anos 

9-18 kg
70-105 Cm

RECÉm-NASCIDOS

Do nascimento até 
cerca dos 18 meses

0-13 kg
40-75 Cm

A parte superior da cabeça da 
criança ultrapassa o bordo superior 

do encosto da cadeira auto.

Os ombros ficam 2 cm acima das correias dos 
ombros, reguladas para a posição mais elevada.
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As cadeiras auto podem ser instaladas de duas formas. Ambas são seguras.
O mais importante é que a cadeira auto seja instalada de forma correta.

ISOFIX é um sistema standard internacional que permite instalar corretamente as cadeiras auto, sem 
ser necessário usar o cinto do automóvel.

DIFERENtES tIPoS 
DE INStALAÇÃo

ISoFIX: CoMo FuNCIoNA?

ISOFIX
As cadeiras auto podem ser instaladas sem 
utilizar o cinto do veículo. O sistema ISOFIX é 
a forma mais fácil, rápida e segura de instalar 
uma cadeira auto.

mAIS SEgURA
A cadeira auto torna-se parte 
integrante da estrutura do 
veículo, reduzindo o movimento 
de rotação para frente em caso 
de um impacto frontal.

mAIS FÁCIL
A correta instalação da cadeira 
auto pode ser confirmada 
através dos respetivos 
indicadores que passam a verde 
quando a montagem está 
correta.

mAIS RÁPIDA 
A cadeira auto instala-se no 
automóvel seguindo apenas três 
passos, evitando as dificuldades 
de instalação com o cinto do 
veículo e reduzindo o risco de 
erro.

CINTO DO AUTOmÓVEL
Utiliza o cinto de 3 pontos do automóvel, 
fazendo-o passar nas respetivas guias da 
cadeira auto.

click

ISOFIX COm TOP TETHER
É composto por dois conectores ISOFIX que são 
fixados nos ganchos existentes entre o encosto e 
o assento do banco do automóvel, e um terceiro 
ponto de ancoragem - TOP TETHER (correia 
estabilizadora).

ISOFIX COm PERNA DE SUPORTE
É composto por dois conectores ISOFIX que são 
fixados nos ganchos existentes entre o encosto 
e o assento do automóvel, e o terceiro ponto - a 
PERNA DE SUPORTE.

ISOFIX

ISOFIX

click
click

click
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o QuE É A NoRMAtIVA I-SIZE?

A normativa i-Size é um regulamento de segurança criado pela UE (ECE R129) que se 
aplica a todas as cadeiras auto. Foi introduzida em julho de 2013 de modo a tornar 
as cadeiras auto mais fáceis de instalar, a oferecer melhor proteção contra impactos 
laterais e a manter as crianças no sentido inverso à marcha, durante mais tempo.

Resumidamente, eis as suas vantagens:
•  Melhor proteção para a cabeça e pescoço dos bebés e crianças pequenas, graças à 

posição no sentido inverso à marcha, obrigatória até aos 15 meses de idade.
•  Requisitos sobre os impactos laterais, para melhor proteção da cabeça e pescoço, 

graças ao novo teste dinâmico que reproduz um impacto lateral “real” com a 
intrusão de uma porta no interior do veículo.

• Promover o sistema ISOFIX para reduzir as instalações incorretas.
•  Simplificar a escolha correta das cadeiras auto, graças à classificação pela altura 

das crianças, tal como acontece com os tamanhos das roupas.
• Utilização nos testes de homologação de manequins da série “Q”, equipados com 
mais sensores.
• Maior compatibilidade entre os veículos e as cadeiras auto.

FASE 1

ECE R129/00
 ECE R129/01

Julho 2013

40-105 cm

Cadeiras auto bebés
Cadeiras auto 

bebés/crianças

FASE 2

Setembro 2017

100-150 cm

ECE R129/02

Assentos 
elevatórios com 

encosto

* Os assentos elevatórios sem encosto estão agora incluídos na norma ECE R129 e podem ser 
homologados de acordo com a faixa 125-135 cm

FASE 3

ECE R129/03

40-105 cm
100-150 cm

Todas as 
cadeiras auto*

Dezembro 2018
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FÁCIL PARA SI. 
SEGuRo PARA ELE.

Graças ao FIT-KIT, Chicco torna-se na marca mais próxima de quem cuida das 
crianças durante as viagens de automóvel - pais, avós, amas, etc. que precisam de 
esclarecimentos, primeiro na escolha, e depois na utilização das cadeiras auto.
Isto significa maior facilidade de uso e menor risco de erros. Uma informação 
explícita nos pontos de venda (físicos e digitais) ajudará a compreender as cadeiras 
auto num instante.

UM CONCEITO CHICCO:
AGORA, AS CADEIRAS AUTO VÃO SER AUTO EXPLICATIVAS.

Graças às indicações de fácil leitura nos produtos, torna-se claro como 
escolher a cadeira auto certa e como usá-la em cada fase, para que se adapte na 

perfeição à criança em todas as etapas do crescimento.

Sistema de retenção da criança
(cinto integrado na cadeira ou cinto de 3 pontos do veículo)

Tipo de cadeira auto

Posição de instalação

Utilização do redutor
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CADEIRA Auto REDutoR

SEAt uP 012 
BEBÈCARE 0 - 9 kg

FI
T-

KI
T

SEAt4FIX
0 - 15 kg

FI
T-

KI
T

0  -  6 kg

FI
T-

KI
T

FI
T-

KI
T

0  -  6 kg

CHICCo 
AKItA

FI
T-

KI
T

9  -  11 kg

CHICCo 
AKItA FIX

FI
T-

KI
T

9  -  11 kg

FoLD&Go  
i-SIZE

FÁCIL PARA SI. 
SEGuRo PARA ELE.
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NOVA COLEÇÃO CHICCO
PROJETADA PARA RESPONDER ÀS REAIS NECESSIDADES 

DOS PAIS.

“Como evitar que o bebé transpire na cadeira auto?”
Um dos problemas mais importantes que os pais enfrentam no uso diário da 

cadeira auto é a transpiração do bebé. O calor do verão é um grande desafio para 
os bebés nas cadeiras auto.

“Sem solução no mercado, Vou tentar resolver com algo, 
tipo: faça você mesmo!”

Geralmente usam toalhas ou capas protetoras do tipo universal. Mas na verdade, 
qualquer acessório deve ser aprovado pela marca. A segurança é a nossa prioridade.

E se a cadeira auto tivesse um forro em tecido respirável?
Ofereça à criança a experiência de viajar numa almofada de ar.

CoLEÇÃo
CHICCo AIR

malha 3D onde a 
criança mais necessita

Redutor de dupla face 
verão/inverno

Acolchoados Air, para 
identificar facilmente 

o padrão
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tECNoLoGIA

A segurança das crianças e a tranquilidade dos pais são sempre o mais importante para 
a Chicco. Por isso, em 2018 decidimos lançar no mercado europeu, cadeiras auto 
com sensores integrados, capazes de alertar sobre a presença do bebé a bordo.

Em 2019, esta gama voltou a crescer, com o lançamento de Chicco BebèCare 
easy-tech, um dispositivo portátil e universal, fácil de usar.

Desde o lançamento de Chicco BebèCare até agora, recolhemos muitos feedbacks de 
utilizadores que usaram os nossos dispositivos no seu dia-a-dia. A nova App nasce a 
partir destes feedbacks: é uma resposta concreta às necessidades de todos aqueles 

que usaram e continuarão a usar os nossos dispositivos, com o objetivo de lhes 
oferecer uma experiência ainda mais simples, intuitiva e segura.

App totalmente nova:
•  3 níveis de alarme, para garantir maior 

segurança.
•  Possibilidade de selecionar o tipo de 

dispositivo a associar à conta família: 
cadeira auto com sensores integrados ou 
dispositivo portátil.

•  Possibilidade de associar e gerir até 4 dispositivos Chicco BebèCare.
•  Maior facilidade no registo e no sistema de comunicação por e-mail.
•  No processo de permissão, o utilizador poderá decidir de modo claro e consciente, 

as autorizações que são úteis para o funcionamento do dispositivo.
•  Monitorizar o número de mensagens de alarme na seção “Configurações / 

Mensagens de alarme” e se necessário, adquirir novos pacotes.
•  Monitorizar o nível da bateria diretamente na tela principal do dispositivo 

conectado.
•  Possibilidade de consultar os manuais de instruções na secção “Configurações / 

Manual“. A aplicação reconhece o dispositivo de cada utilizador e mostra-lhe o 
que precisa, mesmo que este tenha conectado mais de um dispositivo.
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Peso da criança
grupo de massa 0-10 kg

grupo 0
0-13 kg

grupo 0+
9-18 kg
grupo 1

15-25 kg
grupo 2

22-36 kg
grupo 3

Posição 
autorizada no 

automóvelmODELO

Alcofa Trio +
Kit Car 2013

KeyFit com Base
Kaily com Base

(sem air bag)

Cosmos

(sem air bag)

          

Seat Up 012
Chicco BebèCare
(fixada c/ cinto de

3 pontos do 
veículo)

(sem air bag)

               

Seat Up 012
Chicco BebèCare*

(fixada c/ Isofix
Universal)

TOP TETHER

Seat4Fix***
(Semi Universal)

(sem air bag)

TOP TETHER

(sem air bag)

TOP TETHER

TOP TETHER TOP TETHER

Seat4Fix
(Instalação com 

sistema Isofix 
Universal)

TOP TETHER

Seat4Fix 
(Universal)

CADEIRAS Auto CHICCo
NoRMA ECE R44/04
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Peso da criança
Grupo de Massa 0-10 kg

Grupo 0
0-13 kg

Grupo 0+
9-18 kg
Grupo 1

15-25 kg
Grupo 2

22-36 kg
Grupo 3

Posição 
autorizada no 

automóvelMODELO

Chicco Akita Fix
(fixada c/ Isofix

Universal)

TOP TETHER

Chicco Akita Fix**
(Semi Universal)

TOP TETHER TOP TETHER

Chicco Akita Fix
Chicco Akita
Gro-up 123                      

Quasar Plus

            

Seat Up 012 Chicco BebèCare no Grupo 2, pode ser instalada com o cinto de 3 pontos do veículo e Top 
Tether. Verifique se o veículo consta na lista de compatibilidades, fornecida com a cadeira auto.*
Chicco Akita Fix no Grupo 2/3 pode ser instalada com os conectores Isofix e Top Tether. A criança é retida com o 
cinto de 3 pontos do veículo. Verifique se o veículo consta na lista de compatibilidades, fornecida com a cadeira 
auto.

**

Seat4Fix no Grupo 0+/1, instalada com Isofix e Top Tether no sentido inverso à marcha, está classificada 
como “Semi-Universal”. Verifique se o veículo consta na lista de compatibilidade, fornecida com a cadeira 
auto. 
Seat4Fix no Grupo 2/3, instalada com os conectores Isofix e Top Tether e retenção feita com o cinto de 
3 pontos do veículo, está classificada como “Semi-Universal”. Verifique se o veículo consta na lista de 
compatibilidades, fornecida com a cadeira auto.

***

Antes de adquirir uma cadeira auto, certifique-se de que o manual de instruções do veículo refere que é 
possível instalar sistemas de retenção adequados à idade da criança.

As cadeiras auto só podem ser instaladas em bancos de veículos equipados com cinto de segurança de 3 
pontos.

CADEIRAS AUTO ChICCO
NORMA ECE R44/04 (continuação)
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Kiros i-Size Fast-In é compatível com todos os veículos homologados i-Size e com a maioria dos veículos equipados 
com sistema ISOFIX. Verifique se o veículo consta na lista de compatibilidades fornecida com a cadeira auto.*

mODELO
SENTIDO INVERSO À 

mARCHA
SENTIDO DA mARCHA

POSIÇÃO 
AUTORIZADA NO 

AUTOmÓVEL

Kiros i-Size Fast-In 
com Base

40-78 cm
(no air bag)

Fold&Go i-Size 100-150 cm

CADEIRAS Auto CHICCo
NoRMA ECE R129 (i-SIZE)

kiros i-Size Fast In com base kaily com base key Fit com base

Best Friend Pro X X

Best Friend Plus X X

Goody Plus X X

Chicco We X X

Kwik.One X

Fully Twin X

CARRINHoS MoDuLARES E
CADEIRAS Auto CoMPAtÍVEIS
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ECE R44/04 ECE R129 i-SIZE
GRUPO 0+ 40 - 78 cm

GRUPO 0+/1 40 - 105 cm

GRUPO 0+/1/2

GRUPO 0+/1/2/3

RECÉM-NASCIDOS

A MELHOR OPÇÃO A OPÇÃO PRÁTICA

RECÉM-NASCIDOS
(0-13 Kg / 40-78 cm)

PORQUÊ ESCOLHER?
A forma mais segura de 

viajar
Fácil de usar e versátil Prática e segura

HOMOLOGAÇÃO
ECE R 129/03

i-Size (40-78 cm)
ECE R 44/04

Gr. 0+ (0-13 kg)
ECE R 44/04

Gr. 0+ (0-13 kg)

INSTALAÇÃO
Isofix com

perna de suporte
Cinto de 3 pontos  

do veículo
Cinto de 3 pontos  

do veículo

BASE Base Isofix incluída Base incluída Base incluída

REDUTOR Sim Sim Sim

PROTETORES 
ACOLCHOADOS

Sim Sim Sim

APOIO DA CABEÇA 
INTEGRADO

Sim _ _
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A MELHOR OPÇÃO A OPÇÃO PRÁTICA

RECÉm-NASCIDOS
(0-18 kg /

40-105 cm)

PORQUÊ ESCOLHER? Cadeira auto 3 em 1
Uma cadeira auto para todo 

o tempo de uso
Confortável e prática

HOmOLOgAÇÃO
ECE R 44/04

Gr. 0+/1/2 (0-25 kg)
ECE R 44/04

Gr. 0+/1/2/3 (0-36 kg)
ECE R 44/04

Gr. 0+/1 (0-18 kg)

INSTALAÇÃO
Isofix e cinto de 3 pontos  

do veículo
Isofix e cinto de 3 pontos  

do veículo
cinto de 3 pontos do veículo

ROTAÇÃO _ sim _

SIDE SAFETY SYSTEm _ sim _

REDUTOR sim sim sim

SISTEmA DE RECLINAÇÃO 4 posições 4 posições 4 posições

APOIO DA CABEÇA 
INTEgRADO

sim sim _
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Kiros i-Size está homologada de acordo com a mais recente norma i-Size ECE R129/03 (40-78 cm, máx. 
13 kg), para garantir a segurança máxima do bebé desde a primeira viagem de automóvel. É compatível 
com os carrinhos Best Friend Pro, Best Friend Plus, Goody Plus e Chicco We.

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

0-13 kg i-sIzE

40-78 cm
(sem air-bag) 

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

PEsO DA CRIANÇA GRUP

0-13 kg

KIRoS i-SIZE 0+
CÓD. 079872

1 ESTRUTURA LEVE E ROBUSTA
O inovador material da estrutura é leve e ao mesmo tempo, capaz de 
absorver a energia durante um impacto, garantindo a proteção perfeita 
para o bebé.

2  HOMOLOGAÇÃO i-SIZE
 Homologada de acordo com a norma ECE R 129/03, a Kiros i-Size 
representa uma nova geração no campo da segurança automóvel. A 
instalação no automóvel é mais fácil, segura e rápida, graças à sua base 
Isofix com Perna de Suporte.

INFO
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0+ kiros i-size

3 MATERIAL INOVADOR
 Graças à utilização do material inovador, Kiros i-Size reúne uma 
combinação única de propriedades: Leveza, Absorção de Energia e 
Resistência Estrutural; Kiros i-Size oferece facilidade de uso para os pais e 
a máxima segurança para o bebé. Este material é também usado noutras 
indústrias e produtos (por exemplo, nos capacetes para motos, bicicletas 
e ski), de modo a proteger as partes mais vulneráveis do corpo.

4 REDUTOR REVOLUCIONÁRIO
  O novo redutor (0-6 kg / 60 cm) da Kiros i-Size foi estudado para garantir 
a posição correta do corpo e da cabeça do recém-nascido. Oferece 
proteção contra impactos laterais e garante o conforto ideal para o bebé. 
Os protetores de absorção de impactos, integrados no apoio da cabeça, 
aumentam ainda mais o nível de segurança.

5 INSTALAÇÃO ISOFIX
 O sistema Isofix com Perna de Suporte é a forma mais fácil e rápida de 
instalar a cadeira auto e de evitar o uso indevido. Além disso, a instalação 
Isofix garante que a cadeira auto se torne parte integrante do veículo. 
Kiros i-Size é uma cadeira auto versátil: para os automóveis que não 
dispõem de sistema Isofix, pode ser instalada com o cinto de segurança de 
3 pontos do veículo. Base Isofix incluída.

6 CRESCE COM O BEBÉ
 O encosto da cabeça e as correias dos ombros são ajustáveis em 
simultâneo, para garantir que o bebé fica sempre bem protegido, em 
todas as fases do crescimento.
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0+kiros i-size

CÓD. 06 079872 950 000

BLACK

8APIQQE*befied+

ACESSÓRIOS EXTRA

CÓD. 06 079475 950 000
Base Isofix para Kiros i-Size

CÓD. 00 079296 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 0+

8APIQQE*bcfadg+ 8APIQQE*ahihah+

INFORMAÇÃO TÉCNICA

42,5 cm 57 cm

63
 c

m

55
 c

m

40 cm

11,9 kg com base
4,4 kg sem base
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A cadeira auto Kaily está homologada para o Grupo 0+ (0-13 Kg) conforme a norma ECE R44/04.
Leve e funcional, é a melhor aliada nas viagens e nos passeios diários, desde o início.

1  SEGURA E CONFORTÁVEL
Kaily é uma cadeira confortável, muito leve e segura, para as viagens 
diárias. Inclui uma almofada redutora removível e protetores 
acolchoados no cinto, para garantir o máximo conforto ao bebé.

2  BASE INCLUÍDA
A cadeira inclui a base que facilita e agiliza a instalação no automóvel.

3  MODO PASSEIO
Rápida e fácil de fixar na estrutura do carrinho de passeio. É compatível 
com os carrinhos Best Friend Pro, Best Friend Plus, Goody Plus e 
Chicco We.

KAILY0+
CÓD. 079487

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

0-13 kg Grupo 0+

(sem air-bag)

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos
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KAILY 0+

CÓD. 06 079487 950 000

BLACk

8APIQQE*bcchja+

INFORMAÇãO TÉCNICA

45 cm 68 cm

57
 c

m

61
,5

 c
m

 
6,3 kg com base
3,6 kg sem base

ACEssÓRIOs EXTRA

CÓD. 06 079617 950 000
Base para Kaily

CÓD. 00 079296 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 0+

8APIQQE*bchhii+ 8APIQQE*ahihah
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KeyFit está homologada para o Gr. 0+ (0-13 kg) de acordo com a norma ECE R44/04. É prática e fácil de 
instalar no automóvel, com ou sem base, e também pode ser fixada de forma rápida, nos carrinhos de 
passeio Chicco compatíveis (Kwik.One e Fully Twin).

1 CONFORTO
A almofada redutora e os protetores acolchoados do cinto garantem o 
melhor conforto para o bebé desde as primeiras viagens.

2  BASE INCLUÍDA
A base, incluída com a cadeira auto, facilita o bloqueio e desbloqueio 
da KeyFit no automóvel. A KeyFit pode ser instalada com ou sem base, 
usando o cinto de 3 pontos do automóvel.

KEY FIt0+
CÓD. 079232

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

0-13 kg Grupo 0+

(sem air-bag) 

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

PEsO DA CRIANÇA GRUP

0-13 kg Grupo 0+

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos
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KEY FIT0+

CÓD. 06 079232 200 000

NIGHT 8AKDQRA*ihifee+

INFORMAÇÃO TÉCNICA

43 cm 68 cm

58
 c

m

55
 c

m

 
7,5 kg com base
4,2 kg sem base

ACESSÓRIOS EXTRA

CÓD. 06 079231 990 000
Base para KeyFit

CÓD. 00 079296 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 0+

8AKDQRA*jbdiha+ 8APIQQE*ahihah
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Cosmos está homologada para o Gr. 0+/1 (0-18 kg) de acordo com a norma ECE R44/04. É uma cadeira 
que acompanha os mais pequenos à medida que crescem, desde o nascimento até aos 4 anos. A forma 
arredondada e ergonómica, a almofada redutora macia e a possibilidade de ser reclinada com uma só 
mão, tornam a Cosmos ideal para viagens curtas e diárias ou longas.

1  SISTEMA DE RECLINAÇÃO
A cadeira pode ser reclinada em 4 posições diferentes.

2 CONFORTO
A almofada redutora Ergòs (0-6 kg) garante que os mais pequenos 
ficam sempre na posição certa.

CÓD. 079163
0+ CoSMoS

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

0-13 kg Grupo 0+

(sem air-bag) 

9-18 kg Grupo 1

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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4  GRUPO 0+ (0-13 KG)
Quando instalada no sentido 
inverso à marcha, fazendo passar 
o cinto nas guias azuis, a cadeira 
auto é adequada para bebés 
desde o nascimento até aos  
13 kg. O airbag frontal do veículo 
deve estar obrigatoriamente 
desativado (se existir).

5  GRUPO 1 (9-18 KG)
Quando instalada no sentido da 
marcha, fazendo passar o cinto 
nas guias vermelhas, a cadeira 
auto acompanha o crescimento 
da criança até cerca dos 4 anos 
(máx. 18 kg).

INFORMAÇãO TÉCNICA ACEssÓRIOs EXTRA

44 cm 56 cm

65
 c

m

 
7,3 kg7,3 kg

CÓD. 00 079297 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 1

8APIQQE*ahihcb

CoSMoS 0+
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CÓD. 08 079163 510 000

JET BLACk

8APIQQE*bagiee+

0+ CoSMoS

CÓD. 07 079163 500 000

OmBRA

8APIQQE*beaajb+
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Seat Up 012 Chicco BebèCare está homologada para o Gr. 0+/1/2 (0-25 kg) de acordo com a norma ECE 
R44/04. Acompanha os mais pequenos desde o nascimento até cerca dos 6 anos. Oferece a combinação 
perfeita entre a segurança (sensores Chicco BebèCare integrados) e o conforto para o bebé, com a 
facilidade de uso para os pais.

0+
SEAt uP 012
CHICCo BEBÈCARE

1  CHICCO BEBÈCARE
Seat Up 012 Chicco BebèCare está homologada para o Gr. 0 +/1/2 
(0-25 kg) de acordo com a norma ECE R44/04. Acompanha os 
mais pequenos desde o nascimento até cerca dos 6 anos. Oferece a 
combinação perfeita entre a segurança (sensores Chicco BebèCare 
integrados) e o conforto para o bebé, com a facilidade de uso para 
os pais.

CÓD. 079183

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

0-13 kg Grupo 0+

(sem air-bag) 

9-18 kg
15-25 kg

Grupo 1
Grupo 2

Instalação 
com cintos do 

automóvel

9-18 kg Grupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Instalação  
com sistema 

Isofix Universal

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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SEAt uP 012
CHICCo BEBÈCARE 0+

INFORMAÇãO TÉCNICA

44 cm 55 cm

63
 c

m

 
12,75 kg

ACEssÓRIOs EXTRA

CÓD. 00 079297 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 1

8APIQQE*ahihcb

CÓD. 08 079183 510 000

JET BLACk

8APIQQE*bbifea+

CÓD. 00 079183 840 000

PEARL

8APIQQE*bbifge+
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CÓD. 079860
0+SEAt4FIX

Seat4Fix está homologada para o Gr. 0+/1/2/3 (0-36 kg) de acordo com a 
norma ECE R44/04, ou seja, são 4 grupos numa só cadeira auto: mais de 10 
anos de segurança e conforto!

1  INSTALAÇÃO MAIS SEGURA
A instalação é fácil e segura em cada etapa:
- GRUPO 0+/1: Isofix com Top Tether;
- GRUPO 2/3: Isofix, Top Tether e cinto de 3 pontos.

2  SISTEMA DE ROTAÇÃO 360°
Seat4Fix foi projetada para oferecer a máxima segurança e facilidade 
de uso. O sistema de rotação de 360° permite passar facilmente da 
posição no sentido inverso à marcha para a posição no sentido da 
marcha. Na posição 90 ° ou seja, virada para os pais, permite 
colocar e retirar facilmente o bebé da cadeira.

3  SIDE SAFETY SYSTEM
Sistema de proteção lateral expansível, para garantir a melhor 
segurança em caso de impactos laterais.

360°

anos de segurança e conforto!

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

0-18 kg Grupo 0+/1

ISOFIX TOP TETHER

semi-Universal

(sem air-bag) 

9-18 kg Grupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Universal

Instalação  
com sistema 

Isofix Universal

15-36 kg Grupo 2/3

Universal

Instalação com
cinto de 3 pontos 

do veículo

15-36 kg Grupo 2/3

semi-Universal

ISOFIX TOP TETHERInstalação com 
sistema Isofix e 

cinto de 3 pontos 
do veículo

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

179

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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SEAt4FIX0+

4  GRUPO 0+ (0-13 KG)
A cadeira auto deve ser 
instalada no sentido inverso 
à marcha, usando os 
conectores Isofix e Top Tether. 
Não esquecer que é essencial 
garantir que o airbag frontal 
seja desativado. Esta posição 
deve ser prolongada até aos 
18 kg de peso, ou até o mais 
tarde possível.

5  GRUPO 1 (9-18 KG)
O sistema Isofix permite 
uma instalação rápida e fácil, 
através dos conectores Isofix 
e do Top Tether. Graças ao 
arnês de 5 pontos, o bebé fica 
bem protegido e pode viajar 
em segurança.

6 CONFORTO
A almofada redutora de dupla face verão/inverno, com 
cunha removível, garante o ângulo correto e a melhor 
postura da cabeça/tórax para que o recém-nascido possa 
viajar com o máximo conforto.
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0+SEAt4FIX

7  GRUPO 2/3 (15-36 KG)
No sentido da marcha, 
a cadeira auto deve ser 
instalada usando os 
conectores Isofix, Top Tether 
e o cinto de segurança do 
veículo que por sua vez, 
também irá reter a criança.

181

9  FIT-KIT
Graças às indicações de fácil leitura no produto, é absolutamente claro como usar a cadeira auto e 
ajustá-la de forma correta, a todas as fases do crescimento.

INSTALAÇÃO COM 
CINTO DE 3 PONTOS 
Se o automóvel não dispõe 
do sistema Isofix, é possível 
instalar a cadeira auto 
e reter a criança usando 
apenas o cinto de 3 pontos 
do veículo.

8  SISTEMA DE RECLINAÇÃO
No Grupo 0+, a cadeira dever ser reclinada até à 
posição máxima. Nos Grupos 1 e 2/3, a cadeira 
auto pode ser reclinada em 4 posições diferentes, 
garantindo o conforto mesmo para crianças mais 
crescidas.
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CÓD. 07 079860 500 000

OmBRA

8APIQQE*beabja+

CÓD. 06 079860 950 000

BLACk

8APIQQE*beabid+

SEAt4FIX0+

INFORMAÇãO TÉCNICA

44 cm 53 cm

66
 c

m

 
12,5 kg
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A MELHOR OPÇÃO A OPÇÃO PRÁTICA

BEBÉS/CRIANÇAS
(9-18 kg /

70-105 cm)

PORQUÊ ESCOLHER
Uma companheira de viagem 

para 10 anos
Acompanha o crescimento da 

criança
As viagens nunca foram tão 

fáceis

HOmOLOgAÇÃO
ECE R 44/04 

Gr. 1/2/3 (9-36 kg)
ECE R 44/04 

Gr. 1/2/3 (9-36 kg)
ECE R 44/04 

Gr. 1/2/3 (9-36 kg)

INSTALAÇÃO
Isofix e

Cinto de 3 pontos
Cinto de 3 pontos Cinto de 3 pontos

REgULAÇÃO DO  
APOIO DA CABEÇA

sim sim sim

RECLINAÇÃO 3 posições 3 posições sim

REDUTOR sim sim sim

SIDE SAFETY SYSTEm sim _ _

GRUPO 1/2/3

BEBÉS/CRIANÇAS
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Chicco Akita Fix Air está homologada para o Gr. 1/2/3 (9-36 kg), conforme a norma ECE R44/04.
Acompanha a criança no seu crescimento, desde os 15m até cerca dos 12 anos.

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

9-18 kg Grupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Instalação 
com sistema 

Universal Isofix

15-36 kg Grupo 2/3
ISOFIX TOP TETHER

semi-Universal

Instalação com 
sistema Isofix e 

cinto de 3 pontos 
do veículo

9-18 kg
15-36 kg

Grupo 1
Grupo 2/3

Instalação com 
cinto de 3 pontos 

do veículo

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

1  INSTALAÇÃO MAIS SEGURA
A instalação é mais segura, fácil e rápida, graças ao sistema Isofix com 
Top Tether. Chicco Akita Fix Air oferece a máxima versatilidade, porque 
também pode ser instalada apenas com o cinto de 3 pontos do veículo.

2  PROTEÇÃO LATERAL
O Side Safety System existente em ambos os lados, protege a criança 
em caso de impacto lateral..

3  POSICIONADOR DO CINTO
Para o Gr. 2/3, o posicionador do cinto garante a correta passagem 
da correia horizontal, de modo a proteger eficazmente o abdómen da 
criança.

CÓD. 079876
15+ CHICCo AKItA FIX AIR

Pantone
292c

Pantone
Black c

NoVo

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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4  GRUPO 1
A cadeira auto instala-se 
através do sistema Isofix com 
Top Tether e a criança é retida 
com o cinto de 5 pontos da 
cadeira. A almofada redutora 
acolhe suavemente a criança 
desde a primeira utilização, 
com a máxima reclinação.
Se o veículo não incluir o 
sistema Isofix, a cadeira pode 
ser instalada usando apenas o 
cinto de 3 pontos do veículo, 
fazendo-o passar 
nas guias vermelhas.

5  GRUPO 2/3
A cadeira auto acompanha a 
criança à medida que cresce e é 
adequada até aos 36 kg, graças 
ao apoio da cabeça ajustável. A 
cadeira auto instala-se através 
dos conectores Isofix com Top 
Tether e a criança é retida pelo 
cinto de 3 pontos do veículo.
Se o veículo não incluir o 
sistema Isofix, a cadeira pode 
ser instalada usando apenas o 
cinto de 3 pontos do veículo.

CHICCo AKItA FIX AIR 15+

criança à medida que cresce e é 
adequada até aos 36 kg, graças 
ao apoio da cabeça ajustável. A 
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CHICCo AKItA FIX AIR

6   COLEÇÃO AIR
A tecnologia Air oferece à criança a experiência de viajar sobre uma almofada de ar, graças às 
inserções em malha 3D nas zonas onde a criança mais precisa!Pantone

292c
Pantone
Black c

7  FIT-KIT
Graças às informações dadas nas etiquetas de fácil leitura, incluídas no produto, torna-se bastante 
claro como deve ser usada a cadeira auto, de modo a ajustar-se a todas as etapas do crescimento 
da criança.

15+
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ACEssÓRIOs EXTRA

CÓD. 00 079297 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 1

8APIQQE*ahihcb

CÓD. 04 079876 870 000

INk AIR

8APIQQE*beaegg+

CÓD. 04 079876 720 000

BLACk AIR

8APIQQE*beaefj+
INFORMAÇãO TÉCNICA

44 cm 57,5 cm

64
/8

1 
cm

 
13 kg

CHICCo AKItA FIX AIR 15+
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CHICCo AKItA 15+
CÓD. 079732

Chicco Akita está homologada para o Gr. 1/2/3 (9-36 kg), conforme a norma ECE R44/04.
Acompanha os mais pequenos à medida que crescem, dos 15 meses até cerca dos 12 anos.

1  FÁCIL INSTALAÇÃO
A instalação com cinto de 3 pontos do veículo é muito fácil, fazendo-o 
passar nas guias vermelhas.

2 CONFORTO
A almofada redutora acolchoada dá as boas-vindas ao pequeno 
passageiro, desde as primeiras viagens.

3  POSICIONADOR DO CINTO
Para o Gr. 2/3, o posicionador do cinto garante a correta passagem 
da correia horizontal, de modo a proteger eficazmente o abdómen da 
criança.

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

9-18 kg Grupo 1

15-25 kg Grupo 2

22-36 kg Grupo 3

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

189

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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15+ CHICCo AKItA

4  GRUPO 1
A cadeira auto instala-se 
usando o cinto de 3 pontos 
do veículo, fazendo-o passar 
nas guias vermelhas. A 
almofada redutora acolhe 
suavemente a criança desde 
a primeira utilização, com a 
máxima reclinação.

5  GRUPO 2/3
A cadeira auto acompanha a 
criança à medida que cresce 
e é adequada até aos 36 kg, 
graças ao apoio da cabeça 
ajustável. A cadeira auto 
instala-se através cinto de 3 
pontos do veículo.

6  FIT-KIT
Graças às informações que constam nas etiquetas de fácil leitura, incluídas no produto, torna-se 
bastante claro como deve ser usada a cadeira auto, de modo a ajustar-se a todas as etapas do 
crescimento da criança.
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15+CHICCo AKItA

CÓD. 07 079732 500 000

OmBRA

8APIQQE*beaddg+

CÓD. 06 079732 950 000

BLACk

8APIQQE*beabef+
NFORMAÇãO TÉCNICA

44 cm 54 cm

64
/8

1 
cm

 
7,3 kg

ACEssÓRIOs EXTRA

CÓD. 00 079297 100 000
Capa higiénica Travel Breeze 

Gr. 1

8APIQQE*ahihcb
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Gro-Up 123 está homologada para o Gr. 1/2/3 (9-36 kg), de acordo com a norma ECE R44/04, para 
crianças desde os 15m até cerca dos 12 anos, acompanhando o seu crescimento.

1 PROTEÇÃO
A estrutura monobloco oferece a máxima proteção, enquanto os 
acolchoados macios garantem o conforto ideal para os mais pequenos.

2 RECLINAÇÃO
Com um simples movimento, a cadeira pode ser reclinada para garantir 
uma viagem agradável à criança.

3 CONFORTO
A almofada redutora envolve os mais pequenos num abraço suave, 
desde a primeira utilização.

INFO

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

9-18 kg Grupo 1

15-25 kg Grupo 2

22-36 kg Grupo 3

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

GRo-uP 12315+
CÓD. 079583

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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4  GRUPO 1
A cadeira auto instala-se 
usando o cinto de 3 pontos 
do veículo, fazendo-o passar 
nas guias vermelhas. A 
almofada redutora acolhe 
suavemente a criança desde 
a primeira utilização, com a 
máxima reclinação.

5  GRUPO 2/3
A cadeira auto acompanha 
a criança à medida que 
cresce e é adequada até aos 
36 kg, graças ao apoio da 
cabeça ajustável. A cadeira 
auto instala-se com o cinto 
de 3 pontos do veículo que 
também retém a criança.

GRUPO 1
(9 – 18 kg)

GRUPO 3
(22 – 36 kg)

GRUPO 2
(15 – 25 kg)

GRo-uP 123 15+

INFORMAÇãO TÉCNICA

51 cm 51 cm

78
/8

1 
cm

 
6,5 kg
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CÓD. 08 079583 510 000

JET BLACk

8APIQQE*bagjgh+

GRo-uP 123

ACEssÓRIOs EXTRA

CÓD. 00 079297 100 000
Capa higiénica Travel Breeze Gr. 1

8APIQQE*ahihcb

CÓD. 07 079583 500 000 

OmBRA

8APIQQE*beabdi+

15+
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CRIANÇAS

ECE R44/04 ECE R129 i-SIZE
grUpO 2/3 100-150 cm

A MELHOR OPÇÃO A OPÇÃO PRÁTICA

CRIANÇAS
(15 - 36 Kg /

100 - 150 cm)
QUASAR

PORQUÊ ESCOLHER?
A união perfeita da 

segurança com a facilidade 
de uso

Uma solução simples para o 
segundo carro

HOMOLOGAÇÃO
ECE R129/03

i-Size (100-150 cm)
ECE R44/04

Gr. 2/3 (15-36 kg)

INSTALAÇÃO
Conectores rígidos e 

cinto de 3 pontos
Cinto de 3 pontos

REGULAÇÃO  
EM LARGURA

sim _

REGULAÇÃO 
EM ALTURA

9 posições _

RECLINAÇÃO 4 posições _

DOBRAGEM (FECHO) sim _

SIDE
SAFETY SYSTEM

sim _
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Fold & Go i-Size Air é a nova cadeira auto homologada de acordo com a mais recente norma ECE R129 
(i-Size 100-150 cm) que acompanha o crescimento da criança dos 3 aos 12 anos.

INFO

AlTURA DA CRIANÇA POsIÇãO AUTORIzADA

100-150 cm

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

1

2

1  SEGURANÇA i-SIZE
A instalação é feita com o cinto do veículo e os conectores rígidos, 
garantindo maior segurança e estabilidade. Segura para a criança, fácil 
para os pais.

2  SIDE SAFETY SYSTEM
Para garantir a melhor segurança em caso de impacto lateral, a 
Fold&Go i-Size inclui o Side Safety System amovível que se fixa nas 
abas laterais exteriores da estrutura da cadeira auto.

197

3 SISTEMA DE FECHO
A cadeira foi projetada para se dobrar e fechar facilmente, de modo a 
facilitar o transporte à mão e a arrumação na bagageira, quando não 
estiver a ser usada.

FoLD&Go i-SIZE AIR 3a+
CÓD. 079338

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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4  HOMOLOGAÇÃO 
100-150 CM
Em conformidade com a 
recente norma ECE R129/02 
que impõe novos requisitos 
de segurança aos  assentos 
elevatórios com encosto, 
a Fold&Go i-Size foi 
projetada para acompanhar 
o crescimento da criança dos 
100 aos 150 cm (aprox. dos 3 
aos 12 anos).

5  REGULAÇÃO 
INDEPENDENTE
A altura e a largura do 
encosto podem ser ajustadas 
de forma independente, 
acompanhando 
corretamente o crescimento 
da criança, de modo a 
oferecer o conforto, o espaço 
e a proteção adequados.
Todos os comandos de 
regulação estão situados no 
apoio da cabeça, acessíveis 
e fáceis de acionar, mesmo 
com a cadeira auto instalada 
(solução patenteada 
Chicco).

PROTEÇÃO ADICIONAL
O Safe Pad foi projetado para 

garantir uma proteção adicional 
para o queixo e o tórax da 

criança.

3a+ FoLD&Go i-SIZE AIR

O Safe Pad foi projetado para 
garantir uma proteção adicional 
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FoLD&Go i-SIZE AIR 3a+

6  SISTEMA DE RECLINAÇÃO
Conforto é tudo o que os pais precisam para viajar com a 
criança. A Fold&Go i-Size pode ser facilmente reclinada 
em 4 posições, de modo a proporcionar maior  
comodidade à criança.

7  POSICIONADOR DO CINTO
O posicionador do cinto ajuda a proteger a delicada 
área abdominal das crianças, adicionando um ponto 
de contato extra ao cinto de segurança de 3 pontos. A 
correia horizontal é mantida numa posição ideal sobre 
a zona pélvica da criança, reduzindo as forças abdominais 
em caso de impacto frontal.

8  FÁCIL DE TRANSPORTAR
A cadeira dobra-se de um modo compacto e graças à 
prática pega, pode ser transportada de um carro para 
outro ou guardada dentro da bagageira quando não 
estiver a ser utilizada.
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3a+ FoLD&Go i-SIZE AIR

10  FIT-KIT
Graças às indicações de fácil leitura no produto, torna-se absolutamente claro como deve 
ser usada a cadeira auto em cada etapa, de modo a garantir o ajuste perfeito durante todo o 
crescimento.

9   COLEÇÃO AIR
Ofereça à criança a experiência de viajar sobre uma almofada de ar graças às inserções especiais 
em rede 3D, nas zonas onde a criança mais precisa!Pantone

292c
Pantone
Black c
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CÓD. 04 079338 870 000

INk AIR

8APIQQE*beaeia+

CÓD. 04 079338 720 000

BLACk AIR

8APIQQE*beaehd+

INFORMAÇãO TÉCNICA

46/54 cm 47 cm 46 cm 61 cm

67
/8

4 
cm

22
 c

m

 
6,2 kg

FoLD&Go i-SIZE AIR 3a+
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O assento Quasar Plus está homologado para o Grupo 2/3 (15-36 kg) em conformidade com a norma ECE 
R44/04. Quasar Plus é prático, confortável e fácil de transportar.

Guia de passagem
da correia diagonal

CÓD. 00 060893 770 000

mOON

8AKDQRA*ifiihe+

PEsO DA CRIANÇA GRUPO POsIÇãO AUTORIzADA

15-25 kg Grupo 2

22-36 kg Grupo 3

 Posição autorizada com cinto de 3 pontos

INFORMAÇãO TÉCNICA

46 cm 40 cm

20
,5

 c
m

1,1 kg1 CONFORTO
Quasar Plus está equipado com dois apoios dos 
braços confortáveis.

2  FORRO REMOVÍVEL
O revestimento em tecido é removível para lavar.

QuASAR3a+
CÓD. 060893

sobre o transporte no banco ao lado do condutor,
no sentido da marcha, consulte o Código da Estrada.
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Chicco BebèCare easy-tech, é um acessório portátil universal que alerta sobre a presença da criança no 
automóvel, graças a 3 níveis de alarme diferentes. O modo de operação é fácil: basta ter este acessório, 
um smartphone com Bluetooth® e descarregar a APP Chicco BebèCare (disponível para Android e iOS).

INFO

CHICCo BEBÈCARE 
EASY-tECH

Use o leitor de códigos QR do seu 
smartphone, leia o código abaixo e 

veja um vídeo explicativo.

INFORMAÇãO TÉCNICA

4,3 cm 1,8 cm

7,4
 c

m

0,24 kg

1 SEGURO
O acessório é universal: pode ser usado com todas as cadeiras auto, 
sem alterar as suas características de segurança.

2 SIMPLES
Basta fixá-lo no cinto de segurança da cadeira auto ou do veículo, 
fechá-lo e fica ativado.

3 RÁPIDO
A instalação e configuração iniciais do sistema demoram apenas alguns 
minutos. Para as utilizações posteriores, a conexão é totalmente 
automática - basta fechar o acessório.

0+
CÓD. 079463
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4  COMO FUNCIONA
Basta fixar o acessório no cinto 
de segurança da cadeira auto 
ou do veículo, fechá-lo para o 
ativar e começar a viagem! Ao 
chegar ao destino, basta abrir o 
acessório para desativá-lo.

* Vá até à página 158 
para descobrir mais 
sobre a tecnologia 
Chicco BebèCare.

CÓD. 00 079463 100 000

CHICCO BEBèCARE 
EASY-TECH

8APIQQE*bceibh+

0+
CHICCo BEBÈCARE 
EASY-tECH
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ACEssÓRIOs EXTRA

Capa higiénica Travel breeze Gr. 0+ 
CÓD. 00 079296 100 000

Capa higiénica Travel breeze Gr. 1 
CÓD. 00 079297 100 000

8APIQQE*ahihah 8APIQQE*ahihcb

ACESSÓRIoS Auto

Uma gama completa de acessórios 
para garantir a melhor respirabilidade 
e conforto. 
A combinação de rede 3D e espuma 
macia em contacto com o corpo da 
criança, proporciona uma circulação 
do ar ideal.

Sobre a compatibilidade dos acessórios, consulte p.f. as páginas das cadeiras auto Chicco.
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Redutor para Auto-Fix & Synthesis
CÓD. 00 079808 100 000

Base para KeyFit
CÓD. 06 079231 990 000

Base Isofix para Auto-Fix
CÓD. 06 079807 950 000

8AKDQRA*jbdiha+ 8AKDQRA*jbdiha+ 8AKDQRA*ghabhj+

Base para Kaily
CÓD. 06 079617 950 000

Base Isofix para Kiros i-Size
CÓD. 06 079475 950 000

8APIQQE*bchhii+ 8APIQQE*bcfadg+

Espelho Retrovisor do Bebé
CÓD. 06 079520 000 000

Espelho Refletor do Bebé (banco de trás)
CÓD. 06 079587 950 000

8APIQQE*aebjhi+ 8APIQQE*agbgce+

ACESSÓRIoS Auto
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Cortinas de sol
CÓD. 06 079518 950 000

Organizador com Suporte iPad
CÓD. 06 079886 950 000

8APIQQE*aebjfe+ 8APIQQE*bediab+

Adaptador Fast in
para Goody Plus

CÓD. 06 079739 950 000

Adaptador Fast in
para Chicco We

CÓD. 06 079729 950 000

Adaptador KeyFit
para Fully Twin

CÓD. 06 079007 950 000

8APIQQE*bdjjba+ 8APIQQE*bdjhhe+ 8APIQQE*bahcif+

ACESSÓRIoS Auto



A linha Primeira Infância Chicco participa ativamente na contínua evolução das normas de segurança destinadas 
a proteger a criança e que na Europa regulamentam o desenvolvimento e a produção dos produtos.

A constante evolução tecnológica, as exigências do mercado em constante evolução e as capacidades de 
produção poderão obrigar-nos a modifi car, substituir ou eliminar produtos, durante o período de validade 

deste catálogo.
Como tal, todos os detalhes, indicações, medidas e ilustrações dos produtos que constam neste catálogo, não 

são vinculativos.
Além disso, o processo de impressão gráfi ca do catálogo poderá alterar as cores das estruturas e dos revestimentos 

dos produtos representados, relativamente ao seu aspeto real.
A disponibilidade dos produtos presentes neste catálogo está sujeita em qualquer momento, à nossa capacidade 

produtiva. O regular fornecimento de produtos está por isso dependente dessa capacidade de produção.

Edição 2021
Copyright: Artsana, setembro 2020

Nenhuma imagem presente neste catálogo poderá ser reproduzida, copiada ou transferida digital ou 
mecanicamente, integral ou parcialmente, sem uma autorização escrita do titular dos direitos de autor.

Estamos em mais de 120 países e há mais de 60 anos perto de pais e famílias, ouvindo as 
suas experiências, as suas histórias, as suas aventuras. E nunca nos cansaremos disso. Com a 

mesma paixão de sempre, desenvolvemos produtos inovadores que vão ao encontro das novas 
necessidades dos pais. Mais do que isso, trabalhamos não apenas para mães e pais, mas para 

todos os cuidadores dos nossos bebés. Afinal, não somos todos pais de alguma forma?

PARENTALIDADE
A Parentalidade refl ecte a fi losofi a Chicco: cuidamos dos 

nossos com o mesmo compromisso que qualquer pai. Mas 

a parentalidade envolve também avós, tios, professores 

e babysitters, - todos os que, diariamente, cuidam dos 

nossos bebés.

EXPERIÊNCIA
Temos mais de 60 anos de experiência enquanto marca 

multiespecialista em puericultura e parentalidade. Conti-

nuamos a explorar novas soluções, respeitando sempre os 

nossos princípios básicos: sem comprometer a qualidade e 

cumprindo sempre os elevados padrões de segurança. 

INOVAÇÃO
Estamos sempre a olhar para o futuro. Observamos os 

pais para descobrir as suas necessidades. Ouvimo-los para 

desenvolver soluções tecnologicamente avançadas que 

tornem a sua experiência o mais fácil e tranquila possível. 

Estamos perto deles, todos os dias, acompanhando-os 

neste seu papel tão desafi ante.

SUSTENTABILIDADE
Desde sempre que agimos com responsabilidade, 

respeitando as pessoas e o meio ambiente. Porque cuidar 

das crianças também signifi ca cuidar do mundo em que 

elas vão crescer. É esse o nosso maior compromisso. 

OS NOSSOS VALORES
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Artsana Portugal, S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
Queluz de Baixo - 2730-097 Barcarena
Tel: (+351) 21 434 78 00 - Fax (+351) 21 435 01 28
www.chicco.pt

onde há um bebé




