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nowe produkty
Wciąż udoskonalamy nasze wózki  

i wprowadzamy do oferty nowe 

produkty, takie 

jak wózki Graco 

evo oraz foteliki 

Nautilus elite i 

Coast.

bezpieczeŃstwo
W Graco przykładamy wielką wagę do 

bezpieczeństwa dzieci. Wiemy, że 

bezpieczeństwo jest dla Ciebie 

najważniejsze niezależnie od tego, 

czy znajdujesz się w domu, czy w 

podróży. Nieustannie projektujemy, 

udoskonalamy i testujemy nasze 

produkty, tak aby osiągnąć 

najlepsze wyniki w dziedzinie 

bezpieczeństwa i komfortu. jest to 

dla nas priorytet.

komFort
Gdy Twoje maleństwo jest szczęśliwe  

i zadowolone, Ty także czujesz się lepiej. 

To dlatego wygoda jest dla nas tak 

bardzo istotna. Wybieramy najtrwalsze, 

miękkie tkaniny oraz wypełnienie 

piankowe, by zapewnić Twojemu 

maleństwu komfort w naszych wózkach, 

fotelikach samochodowych, kojcach 

turystycznych i huśtawkach. 

innowacyjność – pewność dla 
rodziców na długie lata!

Graco od 60 lat nieustannie ulepsza 

swoje produkty. Wszystko zaczęło 

się w 1955 roku od wynalezienia 

pierwszej huśtawki dziecięcej, po której 

opracowaliśmy i stworzyliśmy kojce turystyczne 

oraz travel systemy. zawsze bierzemy pod uwagę 

potrzeby rodziców, tworzymy przemyślane  

i dokładnie testowane przez nich produkty. 

pozwala to sprostać  zmieniającym się 

potrzebom w miarę rozwoju Twojego maleństwa.

nagrody i certyfikaty
Nie tylko rodzice kochają nasze wózki,  

foteliki samochodowe, huśtawki, 

wysokie krzesełka i kojce turystyczne. 

znaczące czasopisma i strony 

internetowe uhonorowały nas wieloma 

międzynarodowymi wyróżnieniami. zostaliśmy 

docenieni za wysoką jakość, innowacyjność oraz 

praktyczną przydatność naszych produktów. 

mała próbka tego, czego możesz  oczekiwać od firmy Graco

Komfort

nowocze sność

innowacje
Bezpiecz eństwo

Wózki moda
Wózki typu  
parasolkaNagrody

Styl

foteliki samochodowe

kojceturystyczne

akcesoriazaufanie
huśtawki
Pewność wartość

moda
Nasze produkty nie tylko 

ułatwiają opiekę nad 

maluchem, ale oferują 

też dużo więcej! 

Każdy produkt 

zaprojektowano 

zgodnie z 

najnowszymi trendami tak, 

by był dopasowany do warunków, w 

których przebywa maluch. Nowoczesna 

kolorystyka wpasowująca się w wystrój 

domowego wnętrza... eleganckie i wytrzymałe materiały, 

z których produkowane są foteliki... przyciągające uwagę 

wzornictwo, dzięki któremu będziesz dumnie i stylowo 

spacerować z wózkiem!
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Symbio FusioGraco evo

Quattro tour Sport mosaicmirage ultima trekko

city Sportnimbly

Quattro tour duo Stadium duo

Wózki oraz  
travel systemy
Nasze wózki zapewniają 

nieporównywalną wygodę  

i wszechstronność. Wygodne 

i solidne - zapewniają dziecku 

bezpieczną, przytulną podróż; 

kompaktowe i lekkie - zapewniają 

łatwość użytkowania i przemieszczania 

się.  

Nasze wózki spełnią wszystkie 

Twoje potrzeby.

stwórz połączenie z naszym 

fotelikiem samochodowym z grupy 

0+, a będziesz dysponować 

wygodnym travel systemem 

(niezależnie od rodzaju wybranego 

wózka).  

Noworodek śpi przeciętnie 18 

godzin na dobę. Aby wspomóc 

rozwój dziecka potrzebny jest wózek 

zapewniający mu miejsce na płaskie 

ułożenie ciała.  Wszystkie nasze 

wózki umożliwiają położenie dziecka 

w pozycji leżącej na płasko - są 

więc odpowiednie dla noworodków. 

modele są dostępne z gondolkami 

zapewniającymi dziecku niemal 

nieograniczoną ilość miejsca!

Wyróżnij się
nasze wielokrotnie nagradzane wózki zostały stworzone po to, by spełnić twoje potrzeby,  

niezależnie od trybu życia, jaki prowadzisz. zapewniają one dziecku wygodną i bezpieczną podróż,  
a oprócz tego bardzo dobrze prezentują się.

Gondola 

szybko i łatwo mocuje się 

do ramy, tworząc luksusowy 

wózek, w którym Twój maluch 

będzie mógł wygodnie leżeć. 

Wykonana z wytrzymałej tkaniny, 

wyposażona w osłonkę, z 3 

pozycjami budki ochronnej 

i wyściełana wygodnym, 

miękkim materacem. 

Fotelik samochodowy 

połącz swój wózek z fotelikiem 

junior baby z grupy 0+  

i adapterem, a otrzymasz 

stylowy travel system.

wózki podwójne
Nasze tandemy zapewniają  

wygodną podróż dwójce dzieci. 

Wszystkie nasze tandemy są 

łatwe w użyciu dzięki wyjątkowej 

możliwości złożenia jedną ręką, 

jednym szybkim ruchem. 

wózki typu parasolka
praktyczne i lekkie. Nasze wózki 

„parasolki” doskonale sprawdzają 

się w podróży i są idealne dla 

aktywnych rodziców. dzięki 

niewielkim rozmiarom po złożeniu 

wózek można łatwo przechowywać, 

jest wygodny i wyjątkowo prosty w 

obsłudze.

wózki i travel systemy

wózki typu parasolka

tandemy

dodatki 

nowość
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Grape chilli Sand charcoal

60 cm

10
2 

cm

86 cm 41 cm

10
6 

cm

52
 c

m

6.5 kg

GRACO evo
nowy wózek firmy Graco jest odpowiedni już dla noworodków - zmienia się z głębokiego wózka w spacerówkę.

wózek spacerowy
0d urodzenia do około 3 roku życia

travel system
używany z fotelikiem junior Baby jest 
odpowiedni dla dzieci od urodzenia 

do ok. 12 miesiąca życia

Gondolka
Stosowany z gondolką Graco Go  

od urodzenia do ok.  
6 miesiąca życia

dostępne modele

Torba premium, parasol, fotelik junior baby 0+, adapter iCs, baza 
fotelika i osłonka przeciwdeszczowa na fotelik

•  Przekładane siedzisko, które można skierować przodem lub tyłem do 

kierunku jazdy, z 3 pozycjami odchylenia oparcia, z możliwościa rozłożenia 

na płasko

•  Wygodny i prosty system składania pozwalający złożyć wózek jedną ręką.

• Wyjątkowo pojemny kosz na zakupy.

•  Opcja Travel system one-click umożliwia połączenie z fotelikiem 

samochodowym junior baby

•  Zawiera osłonkę przeciwdeszczową, wyściółkę dla noworodków i śpiworek

Graco evo pozycje podróżowania

charakterystyka i akcesoria aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
Graco evo znajduje się na stronie 28-29

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 
aby obejrzeć film demonstracyjny

nowość
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Biscuit mineral peacoat chilli

6.5 kg57.5 cm

10
6 

cm

74 cm 25.5 cm

94
.5

 c
m

42
.5

 c
m

FusiO
Kompaktowy i lekki wózek Fusio można przy pomocy kilku ruchów przekształcić z głębokiego wózka w spacerówkę.

Od urodzenia do ok. 3 roku życia (0-15 kg)

regulowane siedzisko

•  Wyściełane, regulowane siedzisko, które można skierować przodem lub 

tyłem do kierunku jazdyu, 4 pozycje odchylenia oparcia.

•  Kompaktowy, po złożeniu nie wymaga podparcia,  

co ułatwia przechowywanie

•  Travel system one-click umożliwia połączenie z fotelikiem  

samochodowym Logico s 0+

•  Zawiera osłonkę przeciwdeszczową, wyściółkę dla noworodków,  

i osłonkę na nóżki

wózek spacerowy
0d urodzenia do około 3 roku życia

travel system
z fotelikiem samochodowym od 

urodzenia do ok. 12 miesiąca życia

Gondolka
Stosowany z gondolką Graco Go  

od urodzenia do ok.  
6 miesiąca życia

dostępne modele

Torba premium, parasol, fotelik samochodowy Logico s Hp, baza 
Logico s Hp,  adapter Logico s Hp, gondolka Graco Go, gondolka 
Graco drive, osłonka przeciwdeszczowa na fotelik i osłonka 
przeciwdeszczowa na gondolkę

pozycje podróżowania Fusio

charakterystyka i akcesoria aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
Fusio znajduje się na stronie 28-29

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 
aby obejrzeć film demonstracyjny
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peacoat moon chilli Biscuit 

7.5 kg58 cm

10
0 

cm

79 cm 35 cm

79
 c

m

58
 c

m

symbiO
lekki wózek Symbio nie tylko świetnie prezentuje się, ale jest przy tym praktyczny. dzięki lekkiej konstrukcji, przekładanej 
rączce, sprężynowemu zawieszeniu i pneumatycznym oponom możesz zabrać swoje dziecko wszędzie, zachowując 
niepowtarzalny styl.

wózek spacerowy
od 6 miesiąca do 
około 3 roku życia

travel system*
używany z fotelikiem logico S hp: od 

urodzenia do około 12 miesiąca

Gondolka*
Stosowany z gondolką Graco Go lub 
Graco drive: od urodzenia do około 

6 miesiąca

dostępne modele

Torba symbio, parasol, Logico s Hp, baza Logico s Hp, adapter 
Logico s Hp, gondolka Graco Go, gondolka Graco draive, osłonka 
przeciwdeszczowa na fotelik, osłonka przeciwdeszczowa na gondolkę

pozycje podróżowania symbio

charakterystyka i akcesoria aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
symbio znajduje się na stronie 28-29

•  Wyjątkowa przekładana rączka, która umożliwia zmianę  

kierunku prowadzenia wózka

•    Travel system one-click umożliwia połączenie z fotelikiem  

samochodowym Logico s Hp 0+

•  Lekki (7,5kg) i łatwy do przenoszenia 

•  Zawiera osłonkę przeciwdeszczową i adapter Logico S HP

* (Sprzedawane osobno)

przekładana rączka
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Sport luxe peacoat chilli Sport luxe 

59 cm

10
7 

cm

102 cm 43 cm

86
 c

m

59
 c

m

12 kg 13.8 kg75 cm

12
4 

cm

107 cm 57 cm

10
6 

cm

45
 c

m

QuATTRO TOuR sport
Sportowy, wygodny, można go złożyć w sekundę!

Od urodzenia do 3 roku życia (0-15 kg)

junior baby, baza junior baby, torba na akcesoria parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
Quattro znajduje się na stronie 28-29

•  Wysokiej jakości solidna rama 

zapewniająca bezpieczeństwo  

i komfort dziecka

•  Wyściełane siedzisko z 4 

pozycjami odchylenia oparcia 

do wyboru oraz z regulowanym 

podnóżkiem

•     Travel system one-click można  

łączyć z fotelikiem junior baby 0+

•  Zawiera osłonkę 

przeciwdeszczową i miękki 

śpiworek typu kokon 

charakterystyka  
i akcesoria

Quattro Tour sport
 pozycje podróżowania

dostępne modele

wózek spacerowy od urodzenia  
do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby:  

od urodzenia
do około 12 miesiąca życia

wózek głęboki od urodzenia do 
około 6 miesiąca życia

* (Sprzedawane osobno)

TReKKO completo 
najwygodniejszy sportowy wózek w opcji travel system.

Od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg)

wózek spacerowy: od
6 miesiąca do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby*:  

od urodzenia
do około 12 miesiąca życia

wózek głęboki : od urodzenia
do około 6 miesiąca

dostępne modele

TReKKO 
pozycje podróżowania

Fotelik junior baby, torba do przewijania, śpiworek

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
trekko znajduje się na stronie 28-29

•  Niezwykle zwrotny trójkołowiec. 

duża rączka umożliwia kierowanie 

wózkiem jedną ręką

•    Travel system one-click Graco 

umożliwia przeniesienie śpiącego 

dziecka z samochodu na wózek 

lub bezpośrednio do domu

•  Wygodne ustawienia umożliwiające 

dziecku leżenie i siedzenie dzięki 

4 pozycjom oparcia (od 100 do 

170°) i dopasowywanej wysokości

•  Zawiera osłonkę 

przeciwdeszczową, i torbę na koła

charakterystyka  
i akcesoria

* (Sprzedawane osobno)



I 1918 I

peacoat Biscuit chilli disney princesschilli charcoal  Forestoxford

14 kg52 cm

10
0 

cm

90 cm 41 cm

90
 c

m

40
 c

m 7.1 kg49 cm

10
3 

cm

92 cm 36 cm

86
 c

m

49
 c

m

uLTimA+ ts
najprostszy  wózek wielofunkcyjny z rozwiązaniem travel system. dzięki dużemu koszowi  
i możliwości złożenia przy użyciu jednej ręki, jest łatwy w obsłudze i bardzo praktyczny.  
zaopatrzony w fotelik samochodowy junior Baby 0+

Od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg)

dostępne modele

baza junior baby, torba do przewijania, śpiworek

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
ultima+ znajduje się na stronie 28-29

•  Duża rączka umożliwia kierowanie 

wózkiem jedną ręką

•     Travel system one-click można  

łączyć z fotelikiem junior baby 0+

•  Wyściełany fotelik z 3 pozycjami 

odchylenia oparcia

•  Zawiera fotelik Junior Baby oraz 

osłonkę na nóżki

charakterystyka  
i akcesoria

ultima+ Ts
 pozycje podróżowania

wózek spacerowy od urodzenia  
do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby:  

od urodzenia
do około 12 miesiąca życia

miRAGe+ ts
najwyższa wartość oraz najlepiej sprzedający się travel system firmy  Graco.  
wózek mirage jest lekki, kompaktowy i możliwy do złożenia w sekundę.  
wszystko, czego oczekujesz od wózka, w przystępnej cenie.

Od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg)

dostępne modele

wózek spacerowy od 
6 miesiąca do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby*:  

od urodzenia
do około 12 miesiąca życia

mirage+ Ts
 pozycje podróżowania

baza junior baby, śpiworek typu kokon, torba do przewijania,  
osłonka przeciwdeszczowa i parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
mirage+ znajduje się na stronie 28-29

•  Wysokiej jakości solidna rama 

zapewniająca bezpieczeństwo  

i komfort dziecka

•  Wygodny system składania 

jedną ręką pozwala złożyć wózek 

jednym, szybkim ruchem

•     Travel system one-click można  

łączyć z fotelikiem junior baby 0+

•  Kompaktowy, po złożeniu nie 

wymaga podparcia, co ułatwia 

przechowywanie

•  Zawiera fotelik Junior Baby oraz 

osłonkę na nóżki

charakterystyka  
i akcesoria

* (Sprzedawane osobno)
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oxford  *plum * Biscuit * mickey mouse *chilli * peacoat Grazia * Sport luxe  peacoat

7.1 kg49 cm92 cm 36 cm

86
 c

m

49
 c

m10
3 

cm

10 kg49 cm

10
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cm

92 cm 34 cm

95
 c

m

41
 c

m

miRAGe+ sOLO
lekki, kompaktowy i możliwy do złożenia w sekundę.  
wszystko, czego oczekujesz od wózka, w przystępnej cenie.

Od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg)

wózek spacerowy od 
6 miesiąca do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby*:  

od urodzenia
do około 12 miesiąca życia

mirage+ Ts
 pozycje podróżowania

•  Wysokiej jakości solidna rama 

zapewniająca bezpieczeństwo  

i komfort dziecka

•     Wygodny system składania 

jedną ręką pozwala złożyć wózek 

jednym, szybkim ruchem

•  Kompaktowy, po złożeniu nie 

wymaga podparcia, co ułatwia 

przechowywanie

•  Zawiera tackę i osłonkę na nóżki *

charakterystyka  
i akcesoria

fotelik samochodowy junior baby, Torba do przewijania, śpiworek, 
parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
mirage+ znajduje się na stronie 28-29

dostępne modele

* Do wszystkich powyższych wózków spacerowych dołączona tacka i pokrowiec na nóżki

* (Sprzedawane osobno)

mOsAiC
Szybkie składanie, łatwa obsługa i niewielka waga.  
Składany jedną ręką, niewielki wózek mosaic doskonale sprawdza się w podróży.

Od urodzenia do 3 roku życia (0-15 kg)

fotelik samochodowy junior baby, Torba do przewijania, śpiworek, 
parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
mosaic znajduje się na stronie 28-29

• Lekki i łatwy do przenoszenia

•     Wygodny system składania 

jedną ręką pozwala złożyć wózek 

jednym, szybkim ruchem

•  Niewielkie wymiary po złożeniu

•  Zawiera osłonkę przeciwdeszczową 

i osłonkę na nóżki

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

wózek spacerowy od urodzenia
do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby: od urodzenia

do około 12 miesiąca życia

mosaic 
 pozycje podróżowania
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chilli SportSport luxe peacoat Genny Sport luxe

10 kg49 cm

10
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cm

92 cm 34 cm

95
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m
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m

6.1 kg45 cm
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cm

68 cm 30 cm
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m
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mOsAiC ts
Szybkie składanie, łatwa obsługa i niewielka waga. Składany jedną ręką, niewielki wózek mosaic 
doskonale sprawdza się w podróży. zaopatrzony w fotelik samochodowy junior Baby 0+

Od urodzenia do 3 roku życia (0-15 kg)

CiTispORT
niewielki, lekki wózek dla noworodków.

Od urodzenia do 3 roku życia (0-15 kg)

dostępne modele

wózek spacerowy od urodzenia
do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby: od urodzenia

do około 12 miesiąca życia

mosaic Ts
 pozycje podróżowania

baza junior baby, śpiworek typu kokon, torba do przewijania,  
osłonka przeciwdeszczowa i parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
mosaic znajduje się na stronie 28-29

•  Lekki (10 kg) i łatwy do 

przenoszenia 

•  Wygodny system składania 

jedną ręką pozwala złożyć wózek 

jednym, szybkim ruchem

•     Travel system one-click można  

łączyć z fotelikiem junior baby 0+

•  Niewielkie rozmiary po złożeniu 

(0,13 m3)

•  Zawiera fotelik Junior Baby oraz 

osłonkę przeciwdeszczową

charakterystyka  
i akcesoria

•  Wyjątkowo kompaktowy  

i doskonały do przechowywania w 

bagażniku lub w domu (0,11m3)

•  Lekki (6,1 kg) i łatwy do 

przenoszenia

•  Regulowane za pomocą jednej ręki 

oparcie umożliwia szybką i łatwą 

zmianę ustawienia fotelika

•  Zawiera osłonkę na nóżki

charakterystyka  
i akcesoria

Osłonka przeciwdeszczowa, śpiworek typu kokon, torba do 
przewijania i parasol.

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
citisport znajduje się na stronie 28-29

dostępne modele
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popart Sport luxe 

7.8 kg48 cm

10
4 

cm

87 cm 25 cm

10
6 

cm

26
 c

m

18.6 kg57 cm

10
0 

cm

123 cm 60.5 cm

94
.5

 c
m

58
 c

m

NimbLy
Kompaktowy, składany jedną ręką wózek.

Od 6 miesiąca do około 3 roku życia (6–15 kg)

Torba do przewijania, śpiworek, parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
nimbly znajduje się na stronie 28-29

•  Wygodny i praktyczny system 

składania pozwala złożyć wózek 

jedną ręką za pomocą jednego, 

szybkiego ruchu.

•  Lekki (7,8 kg) i łatwy do przenoszenia 

dzięki praktycznemu uchwytowi

•  Łatwy do sterowania w niewielkich 

przestrzeniach i wąskich alejkach 

(tylko 48 cm szerokości)

•  Zawiera osłonkę przeciwdeszczową

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

QuATTRO TOuR duo
Stylowy wózek podwójny z możliwością zamontowania  
2 dziecięcych fotelików samochodowych

Tył: od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg)  
przód: od 6 miesięcy do około 3 lat (maks. 15 kg)

Fotelik junior baby, baza junior baby, torba do przewijania, śpiworek

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
Quattro znajduje się na stronie 28-29

•  Łatwe manewrowanie w wąskich 

miejscach i przejściach dzięki 

ergonomicznej rączce

•    Travel system Graco one-click 

umożliwia przeniesienie śpiącego 

dziecka z samochodu na wózek 

lub bezpośrednio do domu

•  Nieskomplikowany i wygodny 

system składania jedną ręką 

pozwala złożyć wózek jednym 

ruchem

•  Zawiera osłonkę 

przeciwdeszczową i dwie  

osłonki na nóżki

charakterystyka  
i akcesoria

wózek spacerowy: od
6 miesiąca do około 3 roku życia

travel system używany z
fotelikiem junior Baby*:  

od urodzenia
do około 12 miesiąca życia

Quattro Tour duo
 pozycje podróżowania

dostępne modele

* (Sprzedawane osobno)
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charcoal  peacoat  Biscuit Black Stone moon chilli Biscuit 

15 kg60 cm

11
3 

cm

100 cm 66 cm

10
9 

cm

57
 c

m

4.75 kg48 cm

65
 c

m

75 cm

sTAdium duo 
wyjątkowo sterowny wózek podwójny

Tylne siedzenie: od urodzenia do około 3 roku życia (0-15 kg) 
przednie siedzenie: od 6 miesiąca do około 3 roku życia (maks. 15 kg)

dostępne modele

•  Wygodny i praktyczny system 

składania pozwala złożyć wózek 

jedną ręką za pomocą jednego, 

szybkiego ruchu.

•  Sztywne oparcie odchylane w 4 

pozycjach (od 100 do 150°) z 

przodu i 2 pozycjach (od 100 do 

130°) z tyłu gwarantuje komfort 

obojga dzieci

•  2 x 5-punktowe pasy 

zabezpieczające dziecko

•  Zawiera osłonkę na nóżki

charakterystyka  
i akcesoria

Osłonka przeciwdeszczowa, śpiworek typu kokon, torba do 
przewijania i parasol

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do  
stadium duo znajduje się na stronie 28-29

GRACO Go
pozycja horyzontalna dla twojego noworodka.

Od urodzenia do około 6 miesiąca (0-10 kg)

mocowana do wózka Fusio

mocowana do wózka Symbio

• daszek z 2 pozycjami

• Odchylana rączka do przenoszenia 

•  Wyjmowana wyściółka dla 

noworodka i osłonka na nóżki

•     System one-click ułatwiający 

mocowanie do wózka

• Do stosowania w samochodzie

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

noworodek
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AKCesORiA dO wózka
akcesoria do wózków Symbio i Fusio Inne akcesoria

osłonka 
przeciwdeszczowa na 

gondolkę

śpiworek typu kokon
oxford

torba premium

Baza logico S hp adapter logico S hp 

śpiworek
moon

śpiworek typu kokon
Biscuit

torba Symbio

osłonka 
przeciwdeszczowa 

logico S hp

parasol

śpiworek
chili red

śpiworek typu kokon
charcoal

osłonka 
przeciwdeszczowa 

mosaic

osłonka 
przeciwdeszczowa 
Quattro tour duo

osłonka 
przeciwdeszczowa 

Stadium duo 

osłonka 
przeciwdeszczowa

Quattro tour 

uniwersalna osłonka 
przeciwdeszczowa

osłonki przeciwdeszczowe

Graco Go   
moon

Graco Go   
chilli

Graco Go   
Biscuit

torba do przewijania 
charcoal

torba do przewijania 
mode noir

torba do przewijania 
Biscuit

cosycot



noworodek  I  niemowlę  I  przedszkolak  I  junior

Foteliki samochodowe
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logico S hp drive carrycotjunior Baby

junior mini

coast

nautilus elitenautilus

logico l X comfort Booster Basicjunior maxi

Belogic

 
0 0 0 3

odpowiednie dla każdego etapu 

rozwoju Twojego dziecka, od 

urodzenia do 12 roku życia.

jak wybrać fotelik 
samochodowy
Wybór fotelika samochodowego 

to ważna decyzja i nie może być 

przypadkowa.  bezpieczeństwo 

Twojego dziecka w w dużej 

mierze zależy od prawidłowego 

zamocowania fotelika, a także od 

tego, czy został on dobrany w 

oparciu o rzeczywistą wagę  

i wzrost dziecka. W większości 

krajów prawo nakazuje stosowanie 

fotelików samochodowych do 

przewożenia dzieci od urodzenia do 

osiągnięcia przez nie 12 roku życia 

lub 150 cm wzrostu, w zależności 

od tego, który warunek zostanie 

spełniony pierwszy. 

Wygoda, bezpieczeństwo i dobre 

samopoczucie Twojego malucha 

są dla nas bardzo istotne, a 

nasze foteliki mają o to zadbać. 

Nasza kolekcja „safety surround” 

zapewnia lepszą ochronę 

ciała i głowy przed skutkami 

ewentualnego zderzenia bocznego, 

a system isOFix gwarantuje 

łatwość mocowania i dodatkowe 

zabezpieczenie. ponadto używamy 

tzw. pianki z pamięcią kształtu 

oraz przepuszczających powietrze 

tkanin, by zapewnić Twojemu 

rosnącemu i rozwijającemu się 

dziecku dodatkową wygodę.

Foteliki samochodowe

Wybierz fotelik odpowiedni  
dla Twojego dziecka.

wszystkie foteliki podzielono na grupy według kryterium wagi i wzrostu dziecka.   
Bardzo ważne jest, by dobrać fotelik dopasowany do wagi i wzrostu dziecka – wiek jest tylko wskazówką. 

czym jest isoFiX? 
isOFix to używany na całym 
świecie system mocowania, 
który umożliwia szybkie 
przymocowanie fotelika bez 
używania pasa bezpieczeństwa, 
jednocześnie zmniejszając 
ryzyko nieprawidłowego 
umocowania fotelika i zwiększając 
bezpieczeństwo dziecka. NOWe 
kolory z systemem isOFix firmy 
Graco pojawią się już wkrótce.

naszą pasją 
jest bezpieczeństwo
Wiemy, że bezpieczeństwo 

Twojego dziecka podczas podróży 

samochodem jest Twoim priorytetem. 

dla nas także. z niezwykłą 

starannością podchodzimy do 

bezpieczeństwa dziecka i nieustannie 

projektujemy i udoskonalamy foteliki 

samochodowe, które zapewniają 

Twojemu dziecku najwyższy poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort.   

dzieci rosną szybko, a w naszej 

ofercie znajdują się bezpieczne  

i praktyczne foteliki samochodowe 

Nowa technologia safety surround™ 

firmy Graco zapewnia dodatkową 

ochronę ciała oraz głowy dziecka 

przed skutkami zderzenia 

bocznego. Nasze produkty 

wykorzystujące technologię safety 

surround™ wykraczają poza 

standardowe wymogi ue w zakresie 

bezpieczeństwa fotelików. daje Ci to 

pewność, że Twoje dziecko podczas 

podróży jest zabezpieczone najlepiej 

jak to tylko możliwe.

Nasze foteliki samochodowe zostały 

opracowane przy współpracy z 

rodzicami i są bardzo lekkie  

oraz wyjątkowo łatwe do zamocowania..

noworodek

Grupa 0+

waga 0–13 kg

wiek  od urodzenia do około  

12 miesiąca życia

noworodek/niemowlę

Grupa 0+/1

waga 0–18 kg

wiek  od urodzenia do około  

4 roku życia

niemowlę/przedszkolak

Grupa 1

waga od 9 do 18 kg

wiek  od 9 miesiąca do  

około 4 roku życia

przedszkolak/junior

Grupa 1/2/3

waga od 9 do 36 kg

wiek  od 9 miesiąca do  

około 12 roku życia

junior

Grupa 2/3

waga od 15 do 36 kg

wiek  od 4 do około 12 roku  

życia

nowość

nowość

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 
aby obejrzeć film demonstracyjny

ok.6 miesiąca życia 
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chilli Biscuit peacoat  moon chilli peacoat  Biscuit moon

6.5 kg43 cm

20
 c

m

83 cm

4.4 kg56 cm

58
 c

m

67 cm

GRACO drive
pozycja horyzontalna dla twojego noworodka.

Od urodzenia do około 6 miesiąca (0-10 kg) w samochodzie.

mocowana do wózka Fusio

mocowana do wózka Symbio

•  Do stosowania z wózkami  

symbio i Fusio

•  Wyjmowana wyściółka dla 

noworodka i osłonka na nóżki

• Budka z 2 pozycjami

• Odchylana rączka do przenoszenia 

•     System one-click ułatwiający 

mocowanie do wózka

• Do stosowania w samochodzie

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

Osłonka przeciwdeszczowa

aKceSorIa dodatkowe

pełen asortyment akcesoriów do 
Graco drive znajduje się na stronie 28-29

noworodek LOGiCO s hp
technologia dla bezpieczeństwa niemowląt. od urodzenia do około 12 miesiąca (0-13 kg)

boczne zabezpieczenie przed uderzeniami

zadbaj o to, by za każdym razem 
fotelik był bezpiecznie zamocowany. 

dzięki wskaźnikom położenia 
fotelik jest zawsze ustawiony pod 
właściwym kątem, co zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo 
i wygodę. regulowana nóżka 

umożliwia prostą instalację  
w każdym samochodzie.

•  Wskaźnik położenia 

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Wyrażne instrukcje mocowania 

pasa bezpieczeństwa zapewniają 

poprawne mocowanie fotelika

•     System łatwego mocowania 

one-click umożliwia prawidłowe 

dopasowanie fotelika do bazy  

i do wózków firmy Graco  

(Travel system)

•  3 pozycje pasów bezpieczeństwa

•  Wyściółka dla noworodka

•  Budka z 2 pozycjami

•  Lekki i łatwy do przenoszenia

•  Z bocznym zabezpieczeniem 

przed uderzeniami safety surround

charakterystyka  
i akcesoria

baza Logico s Hp 
 podróż

dostępne modele

noworodek
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Biscuit  peacoat Sport luxe chilli lyon

3.9 kg66 cm

46
 c

m

44 cm 9.5 kg65 cm

68
 c

m

51 cm

juNiOR baby
wygoda dla twojego malucha. od urodzenia do około 12 miesiąca (0-13 kg)

boczne zabezpieczenie przed uderzeniami

Baza junior Baby może zostać z 
łatwością zainstalowana w każdym 
samochodzie dzięki regulowanej 
nóżce, co zapewnia maksymalny 
poziom bezpieczeństwa i łatwość 

użytkowania.  
wystarczy jedno kliknięcie,  

aby bezpiecznie przymocować  
fotelik do bazy.

•  Boczne zabezpieczenie przed 

uderzeniami

•     System łatwego mocowania 

one-click umożliwia prawidłowe 

dopasowanie fotelika do bazy  

i do wózków firmy Graco  

(Travel system)

•  Używanie bazy gwarantuje 

optymalną instalację

•  Wyraźne oznakowanie 

prowadzenia pasa

• Wielopozycyjny uchwyt 

• Wskaźnik położenia 

• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  2-pozycyjny system regulacji 

pasów

charakterystyka  
i akcesoria

baza junior baby 
 podróż

dostępne modele

noworodek juNiOR mini
Fotelik 2 w 1 dla grupy 0+/1.

Od urodzenia do około 4 roku życia (0–18 kg)

pozycja tyłem do kierunku jazdy

•    5-pozycyjny system regulacji 

pasów bezpieczeństwa 

•     System blokady  

(optymalne mocowanie w 

samochodzie)

•    Dodatkowy zagłówek i podparcie 

dla pleców z łatwo regulowaną 

wysokością

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

pozycja przodem do kierunku jazdy

noworodek/niemowlę
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lyon orbitmode noiroxford chilli

 
0 0 0 3

13.4 kg44 cm

62
 c

m

80 cm

8.87 kg49.5 cm

71
.1

 c
m

62.2 cm

beLOGiC
od około 9 miesiąca do ok. 4/5 roku życia

Fotelik ustawiany tyłem do kierunku jazdy, siedzisko rośnie razem z Twoim dzieckiem.

•  Dłużej utrzymuje dzieci w pozycji 

tyłem do kierunku jazdy dla 

optymalnego bezpieczeństwa!

• 3 pozycje oparcia 

• Regulowany zagłówek 

• Przetestowany do 25 kg 

• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Zdejmowany, nadający się do 

prania w pralce pokrowiec

•  Prosta instalacja w samochodzie 

dzięki metalowej nodze 

stabilizującej

•  Boczne zabezpieczenie przed 

uderzeniem

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 

aby obejrzeć film demonstracyjny

plus test

niemowlę/przedszkolak

nowość

COAsT
Bezpieczeństwo i wygoda dla niemowląt.

Od 9 miesiąca do około 4 roku życia (9-18kg)

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 

aby obejrzeć film demonstracyjny

•  Głębsze boczne ścianki dla 

dodatkowej ochrony

•  5 pozycji odchylenia – umożliwia 

ułożenie dziecka w pozycji 

odpowiedniej do snu

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa 

•  Regulowana wysokość 

pasów bezpieczeństwa 

gwarantuje rosnącemu dziecku 

bezpieczeństwo i wygodę.

•  Miękko wyściełany i nadający się 

do prania w pralce pokrowiec,

•  Szybkie dopasowanie. łatwe 

mocowanie w samochodzie

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

niemowlę/ przedszkolak

nowość
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orion Black Stonepeacoat Sport luxemonaco  

8.86 kg50 cm

88
/6

8 
cm

48 cm 8.86 kg50 cm

68
/9

9 
cm

48 cm

NAuTiLus
Fotelik 3 w 1. od 9 miesięcy do 12 roku życia (9–36 kg).

boczne zabezpieczenie przed uderzeniami

od około 9 miesiąca do  
2 roku życia

•  5 pozycji regulacji wysokości 

oparcia, regulowane jedną ręką – 

fotelik rośnie wraz z dzieckiem

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa  

w grupie 1

•  Odchylenie dla dodatkowej 

wygody

•   Pokrowiec do prania w pralce

•  Zintegrowany uchwyt na kubek

•  Intuicyjne prowadnice pasa  

i blokada ułatwiają mocowanie w 

samochodzie

•  Wyściełany zagłówek

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

Fotelik, który rośnie wraz  
z twoim dzieckiem

od około 2 do 4 roku życia

od około 4 do 12 roku życia

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 

aby obejrzeć film demonstracyjny

przedszkolak/junior NAuTiLus elite
Fotelik, który rośnie razem z twoim dzieckiem.  
od 9 miesiąca do około 12 roku życia (9–36 kg)

przedszkolak/junior

•  Regulacja wysokości pasów 

bezpieczeństwa, która rośnie wraz 

z dzieckiem – nie ma potrzeby 

ponownego przekładania pasów

•  Wyściełane podparcie ciała 

zapewnia komfort i dodatkową 

ochronę dla młodszych dzieci  

z grupy 1

•  Regulowany zagłówek z dwoma 

pozycjami zapewnia dodatkową 

wygodę i podparcie dla młodszych 

dzieci

•  Regulowana wysokość 

pasów bezpieczeństwa 

gwarantuje rosnącemu dziecku 

bezpieczeństwo i wygodę.

•  Intuicyjny mechanizm blokady 

zapewniający bezpieczne 

mocowanie pasów 

bezpieczeństwa

•  Pokrowiec do prania w pralce

•  Zintegrowany uchwyt na kubek

•  Odchylenie dla dodatkowej 

wygody

•  Wzmocnione boczne 

zabezpieczenie przed uderzeniami 

–  

z dodatkowym podparciem oraz 

ochroną „safety surround”

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

Fotelik, który rośnie wraz  
z twoim dzieckiem

od 9 miesiąca do 2 roku życia

od 2 do 4 roku życia

przejdź do strony  
www.gracobaby.pl 

aby obejrzeć film demonstracyjny

najchętniej 
kupowane

nowość
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disney  
mickey mouse

disney  
racing cars

disney princess 
happily ever disney toy Storyoxfordmode noir lion peacoat Sport luxe charcoal 

3.6 kg41 cm

68
-8

1 
cm

41 cm 3.6 kg41 cm

68
-8

1 
cm

41 cm

juNiOR mAxi plus
opatentowana luksusowa pianka Graco-pedic®.

Od 3 do około 12 roku życia (15–36 kg)

juNiOR maXi
Siedzisko typu booster z wysokim oparciem.

Od 3 do około 12 roku życia (15–36 kg)

•  Wbudowane w zagłówek 

prowadnice pasów zawsze 

zapewniają prawidłowe ułożenie 

pasa

•  Regulacja wysokości zagłówka 

(dostosowanie do zmieniającego 

się wzrostu dziecka)

•  Intuicyjne prowadzenie pasa 

bezpieczeństwa zaznaczone 

kolorem czerwonym

•  2 chowane uchwyty na kubki

•  Zdejmowany nadający się do 

prania w pralce pokrowiec,

charakterystyka  
i akcesoria

•  Regulacja wysokości zagłówka 

(dostosowanie do zmieniającego 

się wzrostu dziecka)

•   Wyściełane podłokietniki 

•  2 chowane uchwyty na kubki

•  Rozłożony tworzy siedzisko (typu 

booster) dla starszego dziecka

•  Zdejmowany pokrowiec, nadaje 

się do prania w pralce

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

dostępne modele

juniorjunior
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lion peacoat Black Stone  orbit

Sport luxe Berry  disney princess
happily ever after disney racing cars disney mickey mouse peacoat

Blue  pink

4.5 kg42 cm

68
-8

2 
cm

36 cm

41 cm

40 cm

2.6 kg

2.52 kg

68
-8

1 
cm

20
 c

m

41 cm

36 cm

LOGiCO L X comFort
opatentowana luksusowa pianka Graco-pedic®.

Od 3 do około 12 roku życia (15–36 kg)

•  Wbudowane w zagłówek 

prowadnice pasów zawsze 

zapewniają prawidłowe ułożenie 

pasa

•  Regulacja wysokości zagłówka 

(dostosowanie do zmieniającego 

się wzrostu dziecka)

•  Pianka Graco Pedic dla doskonałej 

wygody

•   Wyściełane podłokietniki – 

dodatkowy komfort dla dziecka

•   2 chowane uchwyty na kubki

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

junior bOOsTeR
praktyczne siedzisko typu booster. 

Od 3 do około 12 roku życia (15–36 kg)

Hi-LiFe booster
wygodne siedzisko typu booster

Od 3 do około 12 roku życia (15–36 kg)

•  Dopasowywane do wzrostu 

podłokietniki 

• 2 chowane uchwyty na kubki

•  Wyściełany pokrowiec

•   Intuicyjne prowadzenie pasa 

bezpieczeństwa zaznaczone 

kolorem czerwonym

charakterystyka  
i akcesoria

•  Łatwe w obsłudze

• wyściełana osłonka

•  Lekkie

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

junior
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aKceSorIa do FotelIKów Samochodowych

rolety samochodowe (2 sztuki) mata ochronna pod fotelik samochodowy



huśtawki  I  Kojce turystyczne  I  chodziki  I  wysokie krzesełka

W domu
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lovin hugSwing n Bounce SilhouetteSweetpeace

discovery walker

tea timecontempo

contour vibecontour electra

Baby delight

petit Bassinetcontour prestige roll a bed

huśtawki, kołyski 
i chodziki
Relaks, zabawa i rozrywka. Nasze 

huśtawki i chodziki pozwalają 

Twojemu maluchowi na zabawę 

wtedy, gdy ma ochotę się bawić, 

i na sen, gdy chce mu się spać. 

Tobie natomiast dają czas, by zająć 

się innymi sprawami. Wszyscy są 

szczęśliwi!

W domu
jako rodzice wiemy, że największe szczęście ogarnia cię, gdy twój maluch jest uśmiechnięty i zadowolony 
we własnym domu. na każdym etapie rozwoju twojego dziecka oferujemy pomocne huśtawki, chodziki, 

wysokie krzesełka i kojce turystyczne... doskonałe do uspokajania, zabawy i karmienia pociechy.

wysokie 
krzesełka
Nasze stylowe i łatwe w obsłudze 

wysokie krzesełka to nie tylko 

praktyczne i bezstresowe 

rozwiązanie pomocne przy 

karmieniu dziecka. Oferują też 

dużo więcej. skupiają całą rodzinę 

w porze posiłków i zachęcają 

Twoje dziecko do odkrywania 

nowych smaków i konsystencji 

oraz badania, co się z nimi dzieje, 

z zupełnie nowej perspektywy. 

Krzesełka składają się łatwo  

poręcznie. Wyglądają świetnie, 

niezależnie od wybranego wzoru  

i koloru.

pack n play
Wiemy, że drzemki i sen w nocy 

są bardzo ważne dla Twojego 

dziecka. Nasze łóżeczka podróżne 

gwarantują Ci, że Twój maluch 

jest bezpieczny, jest mu wygodnie 

i bawi się radośnie...bardzo 

przydatne w domu, ogrodzie  

i podczas podróży. 

huśtawki i kołyski

chodziki

Krzesełka do karmienia

Łóżeczka 

lovin hug z wtyczką
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primo Faux Fur zen Fizz hoops 

11.3 kg
86 cm

78 cm

92
 c

m

50 cm

8.9 kg
61 cm

85 cm

92
 c

m

10
3 

cm

sWeeTpeACe
Kojąca huśtawka o sześciu prędkościach, z opatentowanym rozwiązaniem „mum motion”  
naśladującym sposób, w jaki dziecko jest trzymane przez mamę.

Od urodzenia do około 9 miesiąca (9 kg)

Siedzisko pełni funkcję kołyski

•  Wielopłaszczyznowe uspokajające 

ruchy zainspirowane ruchami 

rodziców

•  Dołączone zabawki oraz lustro do 

wczesnej nauki

•  Podwyższona pozycja pozwala 

dziecku uczestniczyć w życiu 

rodziny

• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

• 3 pozycje oparcia

•  6 prędkości kołysania i 2 prędkości 

wibracji

•  Możliwość podpięcia odtwarzacza 

mp3 z głosem rodziców, kołysanką 

lub bajkami

•  Zdejmowana budka

•  Wyściółka i pokrycie siedziska 

nadają się do prania w pralce 

•  Zasilanie: sieciowe lub  

4 baterie LR20

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

sWiNG n bounce
dwa w jednym — luksusowe siedzenie zapewnia wyjątkową wygodę i ochronę. można 
go używać jako wolnostojącego leżaczka lub przymocować do stelaża, uzyskując 
uspokajającą huśtawkę o sześciu prędkościach

Od urodzenia do około 9 miesiąca (9 kg)

•  Dodatkowo wyściełana podpórka 

pod głowę dla maksymalnego 

bezpieczeństwa i wygody

• 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

• Tacka z wyjmowanymi zabawkami

•  Górny pałąk z miękkimi zabawkami

•  Uspokajające kołysanki

•  Czasowy wyłącznik 

bezpieczeństwa umożliwia 

automatyczne wyłączanie

•  Zasilanie: 4 bateria LR20  

(poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele nowe kolory

       bujanie

Kołysanie boczne

     Noszenie
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hoops Bertie & Fern petit pip Fizz doodle primo hoops Bertie & Fern

50 cm

7.6 kg
67 cm

88 cm

94
 c

m

10
5 

cm

50 cm

7.5 kg
67 cm

88 cm

94
 c

m

10
5 

cm

LOViN HuG z WTyCzKą
huśtawka z pozytywką, 6 prędkościami kołysania i siedzeniem z 4 pozycjami oparcia  
gwarantuje, że dziecko będzie spokojne i zrelaksowane. 

Od urodzenia do około 9 miesiąca (9 kg)

•  Huśtawka z 3 miękkimi zabawkami 

– świetna stymulacja wzrokowa

•  Elektroniczna pozytywka z muzyką 

i wyłącznikiem czasowym

•  Dodatkowo wyściełana podpórka 

pod głowę dla maksymalnej 

wygody

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Tacka z zabawkami

•  Zasilanie: Sieciowe lub 3 baterie 

LR20 (poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

LOViN HuG
huśtawka z pozytywką, 6 prędkościami kołysania i siedzeniem z 4 pozycjami oparcia  
gwarantuje, że dziecko będzie spokojne i zrelaksowane.

Od urodzenia do około 9 miesiąca (9 kg)

•  Huśtawka z 3 miękkimi zabawkami 

– świetna stymulacja wzrokowa

•  Elektroniczna pozytywka z muzyką 

i wyłącznikiem czasowym

•  Dodatkowo wyściełana podkładka 

dla maksymalnej wygody

•  Zasilanie: 3 bateria LR20  

(poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele nowe kolorynowe kolory
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primo my Friend disney princess doodle petit pip Fizz disney winnie  
the poohBertie & Fem 

50 cm

4.7 kg
60 cm

63 cm

82
 c

m

86
 c

m

50 cm

8.1 kg
67 cm

80 cm

10
6 

cm

11
0 

cm

siLHOueTTe
wielofunkcyjna huśtawka z 6 prędkościami, pozytywką, uspokajającymi wibracjami  
zapewnia maksymalną wygodę.

Od urodzenia do około 9 miesiąca (9 kg)

•  Siedzisko w kształcie kokonu oraz 

podwójny zagłówek zapewniają 

komfortową pozycję dziecka 

•  Elektroniczna pozytywka z muzyką 

i wyłącznikiem czasowym

•  Ruchoma karuzela

•  Zasilanie: 4 baterie LR20  

(poza zestawem)

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Tacka z zabawkami

•  Pokrycie siedziska nadaje się do 

prania w pralce

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

bAby deliGht
niewielka, przenośna huśtawka z 2 prędkościami i 3 pozycjami oparcia

Od urodzenia do około 9 miesiąca (9 kg)

•  Niewielkie rozmiary po złożeniu 

umożliwiają łatwe przechowywanie

•  Otwarta konstrukcja umożliwia 

łatwy dostęp do dziecka

•  Odpinany pałąk z 2 miękkimi 

zabawkami

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Tacka z zabawkami

•  Pokrycie siedziska nadaje się do 

prania w pralce

•  Zasilanie: 4 baterie LR14  

(poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele nowe kolory



22 cm
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disney cars disney princess Fizz Gustav appleFruit Salad 

58 cm 58 cm

75 cm

75 cm

50
 c

m

30
 c

m

5.2kg

9 kg
56 cm 22 cm

83 cm

10
5/

11
9 

cm

82
 c

m

disCOVeRy walker
Bezpieczeństwo i zabawa podczas pierwszych spacerów dziecka.

Od około 6 do ok. 12 miesiąca życia (12 kg)

antypoślizgowe uchwyty  
zwiększają bezpieczeństwo

• Bardzo wąski po złożeniu

•  Jednokierunkowe tylne koła 

stabilizujące ruch chodzika

•  Zdejmowana nakładka z grającymi 

zabawkami

•  Zasilanie: 2 baterie AA LR6  

(poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

CONTempO
Stylowe oraz wygodne krzesełko do karmienia z 6 ustawieniami  
wysokości i 3 pozycjami oparcia.

Od około 6 miesiąca życia

Kompaktowe, po złożeniu  
stoi bez podparcia

dostępne modele

•  Regulowanie oparcia przy użyciu 

jednej ręki, łatwe i szybkie 

składanie do niewielkich rozmiarów 

•  Siedzisko można oczyścić, 

przecierając ściereczką, a 

wyjmowana tacka do mycia w 

zmywarce zapewnia maksymalną 

wygodę.

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Wbudowany podnóżek

charakterystyka  
i akcesoria

nowe kolory nowe kolory



15 cm
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disney 
mickey mouse  Bertie & Fern  Bistro  pop art Fizzzest Fizz doodle  Bertie & Fern

5.5 kg
71 cm 15 cm

73 cm

10
0 

cm

12
2 

cm

14 kg104 cm 73
 c

m

23
 c

m

23 cm

91
 c

m

85
 c

m

  

TeA Time
Kompaktowe i łatwe do złożenia krzesełko dziecięce

Od około 6 miesiąca życia

Kompaktowe, po złożeniu  
stoi bez podparcia

dostępne modele

•  Wyjątkowo lekkie i przenośne. 

•  Poduszka siedziska łatwa w 

czyszczeniu.

•  Miękka i wygodna wyściółka

•  5-punktowe pasy bezpieczeństwa

•  Duża tacka do karmienia i zabawy

•  Podnóżek

charakterystyka  
i akcesoria

CONTOuR electra
praktyczne i wygodne łóżeczko z funkcją wibrowania uspokajającą dziecko. Idealny do 
użytku zarówno w domu, jak i w podróży.

Od urodzenia do około 3 roku życia

•  2 prędkości wibracji, łatwa obsługa 

materac łóżeczka delikatnie 

wibruje, uspokajając dziecko

•  Łatwe i szybkie rozkładanie  

i składanie

•  Nocna lampka i muzyka

•  Wyjmowany przewijak i pałąk z 

zabawkami

•  Doskonała stabilność zapewniona 

jest przez 7 nóżek, w tym 2 koła

•  W zestawie torba transportowa 

•  Zasilanie: 1 bateria LR20  

(poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele nowe kolorynowe kolory
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my Friend pop art Sweet princess appleSweet princess primopeacoat 

  
14 kg104 cm 73

 c
m
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m

23 cm 23
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m
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15.4 kg104 cm 73
 c
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m

23 cm 23
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m
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 c
m

CONTOuR vibe
Klasyczne łóżeczko z delikatnymi wibracjami i pozytywką zapewni  
spokój i zadowolenie twojego dziecka.

Od urodzenia do około 3 roku życia

•  Grająca nakręcana karuzela 

z zabawkami obraca się 

automatycznie, usypiając dziecko

•  2 prędkości wibracji, łatwa obsługa 

materac łóżeczka delikatnie 

wibruje, uspokajając dziecko

•  Wyjmowany przewijak i karuzela

•  Łatwe i szybkie rozkładanie  

i składanie

•  Doskonała stabilność dzięki 7 

nóżkom, w tym 2 kółkom

•  W zestawie torba transportowa 

•  Zasilanie: 1 bateria LR20  

(poza zestawem)

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

CONTOuR prestiGe
Łóżeczko wyposażone w delikatne wibracje i konsolę muzyczną bez  
trudu pomoże ci ukołysać dziecko do snu

Od urodzenia do około 3 roku życia

•  Łatwe i szybkie rozkładanie  

i składanie

•  Podwieszone łóżeczko z 

ustawianymi na określony 

czas wibracjami łagodnie 

uspokajającymi Twoje dziecko

•  Wyjmowany panel sterujący do 

nocnej lampki, muzyki i wibracji

•  Wyjmowany przewijak i karuzela

•  Łatwe i szybkie rozkładanie  

i składanie

•  Doskonała stabilność zapewniona 

jest przez 7 nóżek, w tym 2 kółka

•  W zestawie torba transportowa

•  Zasilanie: 2 baterie LR44  

(poza zestawem) 1 bateria LR20,  

3 baterie AA-LR6

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele
nowe kolory
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Bertie & Fern Gabi 

8 kg81 cm 56
 c

m

84
 c

m

23 cm 23
 c

m
80
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m

13 kg129 cm 73
 c

m

28
 c

m

27 cm

94
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m
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m

peTiTe bassinet
lekkie i niewielkie łóżeczko podróżne.

Od narodzin do około 9 miesiąca życia

•  Niezwykle lekkie łóżeczko 

podróżne, o 20% mniejsze niż 

tradycyjne łóżeczka

•  Łatwe i szybkie rozkładanie  

i składanie

•  Podwieszone łóżeczko zapewnia 

noworodkom doskonałe warunki 

snu

•  Zdejmowany daszek/osłonka 

przeciwsłoneczna

•  W zestawie torba transportowa

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele

ROLL A bed
prostota, styl i dużo miejsca dla rosnącego dziecka

Od urodzenia do około 3 roku życia

•  Łatwe i szybkie rozkładanie  

i składanie

•  Podwieszane łóżeczko zapewnia 

najlepszą pozycję dla noworodka 

•  Cztery siatkowe ścianki dla lepszej 

wentylacji i widoczności

charakterystyka  
i akcesoria

dostępne modele
nowe kolory
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Wyłączny importer i dystrybutor marki Graco w Polsce: 
euro- trade Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Sp. K 

ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków 
tel: +48 12-61-44-150 
Fax:+48 12-61-44-155 

www.gracobaby.pl 


