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Uw Babybike - fietsfauteuiltje is niet alleen comfortabeler, maar 
ook veili ger dan gewone fietszitjes, omdat  

• de voetjes zelfs zonder voetsteunen of beenkappen nooit in 
de spaken kunnen geraken,  

• zelfs zonder zadelveerbeschermers de vingertjes niet in de 
zadelveren beklemd kunnen raken,  

• omdat het ook steun biedt aan vermoeide, knikkebollende en 
gehandicapte kindertjes,  

• omdat een fiets met een volle Babybike achterop de 
bagagedrager beter wendbaar is, en ook beter in balans dan 
een fiets met een leeg stuurzitje voorop!  

• omdat achterwaartse plaatsing veili ger is bij frontale 
botsingen. 

 

2QWVSDQQHQ�GURPHQ�RS�GH�ILHWV��
Volgens de nieuwe internationale fietszitjesnorm (aangenomen in 2004) zijn gewone 
fietszitjes niet bestemd voor slapende kinderen. Hoe lastig. Kies dus voor de Babybike, zodat 
je zelfs gerust met slapende peuters kunt vertrekken!  
De Norm. Deze nieuwe norm geldt alleen voor ouderwetse zitjes. Volgens de VWA 
(Keuringsdienst van Waren) en de Consumentenbond (nov 2005) deugen die ouderwetse 
zitjes  geen van alle. De Babybike is het enige fietsstoeltje dat niet verdacht is.  
 

,Q�ppQ�NHHU�NODDU��YRRU�EDE\·V�HQ�SHXWHUV�YDQ���WRW���MDDU��
De Babybike is niet alleen veili g voor peuters (tot ± 3 jaar), maar ook voor baby’s (vanaf ± 6 
weken).   

)LHWVHQ�PHW�EDE\·V�JH]RQG Wat veel mensen niet beseffen, is dat fietsen met 
baby’s relatief gezond is (vergeleken met peuters in gewone fietszitjes) door de 
beschuttingsmogelij kheden (stof, vliegjes, neerslag, koude, zonnebrand), en relatief veili g 
omdat de draagbeugel een zekere extra valbescherming biedt. Ook kunnen baby’s de fiets niet 
zo makkelij k uit balans brengen als peuters. Tenslotte: fietsen is veili ger dan autorijden (t.a.v. 
snelheidsgerelateerde risico’s), voor jezelf, je kind, en je medeweggebruikers.  
 

%HVSDULQJ�Als je nog 
geen autozitje hebt, bespaar 
je de uitgave voor een 
gewoon baby-autozitje, en  
stadsritjes op de fiets 
besparen je niet alleen tijd 
en ergernis in de stadsfile, 

 
• Babystand (liggend) 
• Peuterstand (meer rechtop) 
• Bevestiging: op alle stevige 

bagagedragers 
• Op voordrager of achterdrager 
• Voorwaarts of achterwaarts te 

plaatsen (kli k-klak-klaar) 
• Instelbare vering  
• Duurzame onderdelen van 

roestvast staal. 



maar ook al gauw gemiddeld een euro per rit aan brandstof- en 
parkeerkosten. 
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Daarom is ons fietsfauteuiltje tevens een baby-autostoeltje  Die 
zijn van meet af aan ontworpen voor steun, comfort en 
veili gheid.  Ons nieuwste model autostoel, de Primo Viaggio 
Sip van Peg Perego, heeft zelfs extra steun naast het hoofdje, 
voor bescherming tegen krachten van opzij (door botsingen en 
valpartijen).  

�
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+HW�ILHWVIDXWHXLOWMH�dat ook nog eens op de mooiste 
en handigste kinder/wandelwagencombinaties van Peg Perego 
vastgeklikt kan worden ! 
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De plaatjes schetsen de productontwikkeling tussen 1992 en 
1999. Het begon allemaal simpel, zonder vering, zonder 
draagbeugel, en zonder overkapping. Lees op onze website 
tal van positieve reacties van o.a. TNO (1993) (stevig en 
duurzaam)  Fietsersbond enfb (1994) (geschikt voor lange 
tochten) ANWB (1996) (veili g), revalidatiecentrum De 
Hoogstraat, GGD in Groningen, ouders van gehandicapte kinderen, en de milieubeweging.  



 
Primo Viaggio SIP   Babybike set (rvs) 
stoeltje  ¼����   ¼���� 

      
  
 

• autostoeltje cat 0+ (baby’s  en peuters tot 13 kg)  Dit zitje is ook te koppelen aan 
wandelwagens van het merk Peg Perego (internationaal A merk). Op het fotootje links 
is te zien dat het stoeltje wordt geleverd met een donkergekleurd ‘koppelblok’ . Dat is 
een modern hulpstuk voor gebruik in de auto (klik-klak-klaar systeem) waarmee de 
helli ng van de zitting (van de achterbank of passagiersstoel) gemakkelij k kan worden 
gecorrigeerd, zodat je baby altijd lekker ligt.  

• het slimme twee-standen rekje (rvs), met de soepele skate wieltjes, voorzien van 
kogellagertjes die met water-werend rubber zijn afgedekt (max. belasting 60 kg). Het 
stoeltje wordt op dit rekje geklikt (klik-klak-klaarsysteem).  De buisjes van het rekje 
verspringen in hoogte, zodat je kan kiezen voor een ligstand of een zitstand. 

 
• Babybike fietsdraagstel (rvs) op achterdrager.  Met vering (instelbaar). Het rekje (zie 

2) past precies in dit draagstel, en wordt vervolgens  stevig vastgezet met een snel-
sluit-systeem. Vandaar: klik-klak-klaar, wegfietsen maar! 

 

 
 

  
Babybike shelter  ¼��� 
 

 
baby-ligstand, 
voorwaarts 

 
baby-ligstand, 
achterwaarts 

 
peuter-zitstand, 

achterwaarts 

autostoeltje Primo Viaggio SIP 
 

met een Babybike set (rekje met 
draagstel) 

 
vormt uw fietsfauteuiltje! 

�
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De genoemde prijzen zijn incl BTW. 
Aarzel niet om even te bellen of een e-
mailtje te sturen!  
 
 Bel 035 6951908 of mail naar 
Babybike@casema.nl  of surf naar 
www.babybike.nl. 
 



BIJ BESTELLINGEN BOVEN ¼���2 KRIJGT U 15 EURO KORTING ALS U BIJ UW 
BESTELLING ONDERSTAANDE NAAM EN BANKREK. NR VERMELDT: 
 
Naam Folderhouder : 
..……………………………………………………………………………………………. 
 
Bankrekening:…………………………………………………….………………………… 
 
 
 
De folderhouder mag hier ook de naam van een non-profit organisatie zoals Unicef invullen. 
De begunstigde ontvangt dan ook 15 euro. Indirect steunt u met uw aankoop dan een goed 
doel !  


