
οδηγός επιλογών

το μετατρέψιμο
σύστημα
πώς να το επιλέξεις



Με τα στοιχεία του, porte-bébé, κάθισμα 
αυτοκινήτου και καρότσι περιπάτου,  
ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού σου  
βήμα-βήμα, από  τις πρώτες ημέρες της  
ζωής του έως 3 ετών περίπου, ανάλογα  
με το βάρος του.

τι είναι;
σε τι χρησιμεύει; 

Είναι το πιο πλήρες σύστημα για  
τις μετακινήσεις με το παιδί σου.

πώς  
και πότε το χρησιμοποιείς;

Με απλές κινήσεις και ένα γρήγορο κλικ, το μετατρέψιμο  
σύστημα μετατρέπεται για να προσαρμοστεί στις πολλαπλές 
χρήσεις που σου προσφέρει.

Σκελετός
είναι η βάση πάνω στην οποία στερεώνονται τα διάφορα 
στοιχεία.

Porte-bébé
κατά τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού, αν το στερεώσεις 
πάνω στον σκελετό, γίνεται ένα άνετο καρότσι/porte-bébé.  
Αν είναι εγκεκριμένο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις  
και για τη μεταφορά με το αυτοκίνητο.

Κάθισμα αυτοκινήτου (Ομάδα 0+)
απαραίτητο για τα πρώτα ταξίδια με το αυτοκίνητο,  
αν στερεωθεί στον σκελετό είναι μια πιο πρακτική λύση  
για σύντομες διαδρομές.

Καρότσι περιπάτου
με όλα του τα αξεσουάρ, είναι ιδανικό για τις μετακινήσεις σας, 
από τη γέννησή του, αν είναι εγκεκριμένο, ή από 6 μηνών  
και πάνω.



ποιο είναι το πιο κατάλληλο σύστημα  
ανάλογα με τις ανάγκες σου;

Η επιλογή σου πρέπει να σε αντιπροσωπεύει. Πρέπει να λάβεις 
υπόψη σου πού μένεις, τις συνήθειές σου και τον τρόπο ζωής σου.

Με απλές κινήσεις και ένα γρήγορο κλικ, το μετατρέψιμο  
σύστημα μετατρέπεται για να προσαρμοστεί στις πολλαπλές 
χρήσεις που σου προσφέρει.

Απαντώντας σε κάποιες απλές ερωτήσεις, όλα θα είναι πιο εύκολα!

• Aνοιχτό χωράει στο ασανσέρ;
• Περνάει από τις πόρτες;
• Κλειστό χωράει στο πορτ-μπαγκάζ  

του αυτοκινήτου;
• Ανεβαίνεις και κατεβαίνεις από σκάλες  

ή το λεωφορείο συχνά;  

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Οι διαστάσεις και το βάρος του μετατρέψιμου συστήματος είναι 
πολύ σημαντικά!

• Είναι μαλακές οι επενδύσεις;
• Ρυθμίζεται η κλίση της πλάτης;
• Είναι εύκολο στο χειρισμό; 

Στο άνοιγμα και στο κλείσιμο;

ΑΝΕΣΗ

Η άνεση και η πρακτικότητα θα κάνουν τις μετακινήσεις σας  
ακόμη πιο ευχάριστες!

• Θέλεις  να κοιτάζεις στα μάτια 
 το παιδί σου μέχρι την στιγμή που                             
 θα διασκεδάζει παρατηρώντας  
 τον κόσμο;

ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

Κάποια καρότσια περιπάτου επιτρέπουν την τοποθέτηση του καθίσματος  
και «προς τη μαμά» και «προς το δρόμο»!



Για να είναι «μοναδική» η επιλογή σου, 
οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά!

κάποια
άλλη πληροφορία;

Εάν χρειάζεσαι άλλες πληροφορίες, μπορείς να απευθυνθείς  
στο προσωπικό μας!

www.prenatal.gr

Κάποια μετατρέψιμα συστήματα 
μετατρέπονται!
Με λίγες απλές κινήσεις, το porte-bébé 
μπορεί να γίνει καρότσι ή κάθισμα 
αυτοκινήτου για να ακολουθήσει  
την ανάπτυξη του παιδιού καθώς και  
τις ανάγκες του.

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ 
από porte-bébé σε 
καρότσι περιπάτου

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ
από porte-bébé σε  

κάθισμα αυτοκινήτου

Κάποια μπορείς να τα σπρώχνεις  
με το ένα χέρι, άλλα και με τα δυο...  
Ο σκελετός του μετατρέψιμου συστήματος 
μπορεί να έχει δυο χερούλια, πιο κλασικό 
και παραδοσιακό, ή μία ενιαία λαβή, για να 
το χειρίζεσαι εύκολα και με το ένα χέρι.

Προσάρμοσε στις ανάγκες σου  
το μετατρέψιμο σύστημά σου
με την πλήρη σειρά universal αξεσουάρ 
για τον περίπατο και τη μεταφορά  
με το αυτοκίνητο:
organizer, ομπρελίτσες, θήκη για μπιμπερό, 
καλύμματα και πολλά άλλα ακόμη...
Και για μερικά μοντέλα διατίθεται και 
το stand, ένα χρήσιμο στήριγμα για να 
τοποθετείς το porte-bébé και το κάθισμα 
αυτοκινήτου στο σπίτι με απόλυτη 
ασφάλεια.


