İçindekiler

1949 yılından beri ürünlerimizi üstün kalite ve teknolojide, özveri ve sevgiyle üretiyoruz.
İtalyan markası olarak 65 yıllık bilgi birikimimiz, tecrübelerimiz ve argemiz ile tüm
dünyadaki çocuklar için kaliteli, sağlıklı, güvenli, konforlu, kullanışlı, teknolojik, modern
ürünler üretiyoruz. Dünya standartlarındaki güvenlik sertifikalarımız ile başta İtalya olmak
üzere tüm dünyada ebeveynlerin tercihi olmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi üretirken
tüm materyallerimizin kaliteli ve üstün özellikleri olmasına dikkat ediyor, Peg Perego
kalitesini her geçen gün bir üst seviyeye çıkarıyoruz.
İthalat ve Toptan Satış
Üstün kaliteli, pratik, kullanışlı, dayanıklı bebek arabalarımızı; dünya standartlarında
güvenlik belgeli oto koltuklarımızı; farklı kullanım özellikleri ve tasarım ödülleri olan mama
sandalyelerimizi, İtalya’da özel olarak üretiyoruz.
Tel: 0 (212) 211 05 29
Faks: 0 (212) 288 00 91
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Pliko Mini

Opsiyonel
Ön Bar, Bardaklık, Ayak tulumu,
Seyahat Taşıma Çantası, Yağmurluk,
Sineklik, Şemsiye, Bebek Arabası Minderi

Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0 - 36 Ay)
Mod Yellow

Yüksekliği ayarlanabilen ergonomik
tutma kolu
7 farklı renk seçeneği

Mod Red

Ghiro

Katlandığında ayakta
durabilme

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve
ayarlanabilir ayak desteği

Çekerek taşınabilme ya
da yan taşıma kolundan
taşınabilme

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
Hafif alüminyum gövde

Neon

Geniş hacimli alt sepet

Tek Elle Katlanabilme
Katlandığında otomotik
kilitlenme

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Tentede oyuncak askılığı
Çanta asma aparatı
Tek tuşla fren sistemi

5,7 Kg

Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes
alan kumaş
360º Dönebilen ön tekerlek
ve fren sabitleme
Az yer kaplar

50 x
101 x
84 cm

Blue Denim

Mod Navy

14,6 cm
32 x
94 x
34 cm

Cartoon

Tekerleklerde Süspansiyon
Sistemi
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Pliko Mini
Fiat 500

Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0 - 36 Ay)
Yüksekliği ayarlanabilen ergonomik
tutma kolu
7 farklı renk seçeneği
Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve
ayarlanabilir ayak desteği

Katlandığında ayakta
durabilme

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi

Çekerek taşınabilme ya
da yan taşıma kolundan
taşınabilme

Hafif alüminyum gövde
Geniş hacimli alt sepet

Tek Elle Katlanabilme
Katlandığında otomotik
kilitlenme

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Tentede oyuncak askılığı
Çanta asma aparatı

5,7 Kg

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes
alan kumaş
360º Dönebilen ön tekerlek
ve fren sabitleme

Fiat 500

50 x
101 x
84 cm

14,6 cm
32 x
94 x
34 cm

Az yer kaplar
Tekerleklerde Süspansiyon
Sistemi
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Aria
Shopper

Opsiyonel
Bardaklık , Yağmurluk
Ayak tulumu, Şemsiye
Bebek Arabası Minderi
Mod Red

6. Aydan itibaren Kullanabilme (6-36 Ay)
Primo Viaggio SL ile uyumlu
Tek elle kullanabilme özelliği
4 farklı renk seçeneği
Travel set yapılabilir

Geniş hacimli alt sepet

Katlandığında kumaşı yere değmeme özelliği
Ön bar dişlik kullanma ve antibakteriyel özelliği

Yüksek manevra kabiliyeti,
ergonomik tutma kolu

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayarlanabilir ayak desteği

Tentelerde oyuncak askılığı

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
Hafif alüminyum gövde
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Çanta asma aparatı

6,5 Kg

Mod Yellow

51 x
100 x
80 cm

Tek tuşla fren sistemi

14,6 cm
51 x
89 x
31 cm

Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes alan kumaş
Rahat taşımak için yanda taşıma kolu
Katlandığında desteksiz ayakta durabilme
360º dönebilen ön tekerlek ve fren sabitleme
Az yer kaplar
Tekerleklerde süspansiyon sistemi
Çekerek taşınabilme ya da yan
taşıma kolundan taşıma

Mod Beige

Mod Navy
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Si Switch
Completo

Opsiyonel
Bardaklık, Sineklik
Bebek Arabası Minderi,
Şemsiye

Onyx
Az yer kaplar
Tekerleklerde süspansiyon sistemi
Geniş hacimli alt sepet

Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0 - 36 Ay)
Çift yönlü kullanım ve katlanabilme
Özel yağmurluk ve lüks Ayak tulumu
Ön bar takıp çıkartma seçeneği
4 farklı renk seçeneği

Bilyeli ön tekerlekler
sayesinde %30 daha
az efor sarf etme

Viaggio SL ana kucağı ile uyumlu

Tentelerde oyuncak askılığı

Yüksekliği ayarlanabilen ergonomik
tutma kolu

Yüksek manevra kabiliyeti,
ergonomik tasarım

Ekstra uzatılabilir fileli tente

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
Hafif alüminyum gövde

8 Kg

Ön bar dişlik kullanma ve antibakteriyel özelliği

51 x
103.6 x
85.7 cm

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Çanta asma aparatı

16
18 cm
34 x
105 x
36.7 cm

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes alan kumaş
Rahat taşımak için yanda taşıma kolu
Katlandığında desteksiz ayakta durabilme

Fleur

360º dönebilen ön tekerlek ve fren sabitleme
Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayarlanabilir ayak
desteği

Tulip
Aquamarine
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Pliko Mini
Twin

Opsiyonel
Bardaklık, Ayak tulumu
Seyahat Taşıma Çantası
Yağmurluk, Sineklik
Şemsiye, Bebek Arabası
Minderi
Mod Red

Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0- 36 Ay )
Orta koldan tutarak tek elle sürüş yapılabilir
Otomatik kilit sistemi

Çok pozisyonlu sırt ünitesi
ve ayrı ayarlanabilir ayak
desteği

Yüksekliği ayarlanabilen ergonomik
tutma kolu
4 farklı renk seçeneği

Rahat taşımak için yanda
taşıma kolu

Geniş hacimli alt sepet
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

Tekerleklerde süspansiyon
sistemi

Tentelerde oyuncak askılığı
Çanta asma Aparatı
Tek tuşla Fren Sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes
alan kumaş
Katlandığında desteksiz
ayakta durabilme

11 Kg

Mod Beige

76.8 x
102 x
85.5 cm

360º dönebilen
ön tekerlek ve fren sabitleme
Tentesinde ekstra ebeveyn
penceresi

14,5 cm
53.5 x
97 x
36.5 cm

Mod Yellow

Hafif alüminyum gövde

Mod Navy
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Aria
Shopper
Twin

6. Aydan itibaren
kullanabilme (6-36 Ay )

360º dönebilen ön tekerlek ve
fren sabitleme

Mod Navy

Tekerleklerde süspansiyon sistemi

Mod Red

Yüksek manevra kabiliyeti,
ergonomik tasarım

Geniş hacimli alt sepet

3 farklı renk seçeneği
Katlandığında kumaşı yere
değmeme özelliği

Tentelerde oyuncak askılığı
Çanta asma aparatı

Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği
Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve
ayarlanabilir ayak desteği
Tentesinde ekstra ebeveyn
penceresi

8.3 Kg

Hafif alüminyum gövde

77 x
101 x
77.5 cm

5 noktalı ayarlanabilir emniyet
kemeri

14.5 cm
77 x
91 x
27.5 cm

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş
Rahat taşımak için yanda
taşıma kolu
Katlandığında desteksiz
ayakta durabilme
Mod Beige
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Opsiyonel
Tek Ana Kucağı için Adaptör, Çift Ana Kucağı için Adaptör, Ayak tulumu
Yağmurluk, Sineklik, Şemsiye, Bebek Arabası Minderi, 3. Çocuk Basamağı

Book
For Two

Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0- 36 Ay )

Bebeğinizin güveniği için 5 noktalı
ayarlanabilir emniyet kemeri

Geniş Oturma Ünitesi

Çanta asma Aparatı

Soft Ride tekerlek sistemi

Tek tuşla fren sistemi

Bilyeli ön tekerlekler sayesinde
%30 daha az efor sarf etme

Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş

Özel kompakt tasarım

Rahat taşımak için yanda
taşıma kolu

Sadece 74 cm genişliği ile
standart kapılardan
rahat geçme

Katlandığında desteksiz ayakta
durabilme

4 farklı renk seçeneği

360º dönebilen
ön tekerlek ve fren sabitleme

Ekstra alınabilecek adaptör ile
iki ya da tek ana kucağı takabilme

Az yer kaplar

Primo Viaggio SL ile uyumludur

Tekerleklerde süspansiyon sistemi

Geniş hacimli alt sepet

Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve
Ayrı ayarlanabilir ayak desteği

Çekerek taşınabilme ya da
yan taşıma kolundan taşıma

Tentesinde ekstra ebeveyn
penceresi
Hafif alüminyum gövde

Mod Black

Mod Beige

Mod Navy
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Book
For Two

Book For Two Adaptör Tek
Tekli Primo Viaggio SL bağlanabilir.
Ayrıca satılmaktadır.
Tentelerde oyucak askılığı

Mod Red
14 Kg
74.5 x
106 x
102.7 cm

20
27 cm
74.5 x
86.5 x
46.5 cm

Book For Two Adaptör İkiz
Çift Primo Viaggio SL bağlanabilir.
Ayrıca satılmaktadır.
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Duette
Piroet

Opsiyonel
Bardaklık, Yağmurluk
Sineklik, Şemsiye
Bebek Arabası Minderi,
2. Çocuk Basamağı

Triplette

Primo Viaggio SL ile uyumludur
Doğumdan itibaren kullanabilme
(0 - 36 Ay)
Bilyeli ön tekerlekler
sayesinde %30 daha
az efor sarf etme
Farklı yaş kardeşler
için kullanabilme
Tek elle kullanabilme

Doğumdan itibaren kullanabilme (0 - 36 Ay)

Bebek arabasını kumanda edebilen direksiyon

Tekerleklerde Süspansiyon
Sistemi

3 çocuk için dizayn edilmiş
tek bebek arabası

3 adet lüks ayak tulumu

Ön barı dişlik olarak
kullanma ve anti bakteriyel
özelliği

Farklı yönlerde kullanılabilen geniş
oturma ünitesi

56.5 x
109 x
135.9 cm

56.5 x
40 x
113 cm
12.9 Kg

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş

Çok pozisyonlu sırt üniteleri
ve ayrı ayarlanabilir ayak
destekleri

Tekerleklerde süspansiyon sistemi

Tentesinde ekstra
ebeveyn penceresi

Duetto Adaptör ile Primo
Viaggio SL koltuğu
takılarak kullanılabilir.
Ayrıca satılmaktadır.

Hafif alüminyum gövde
Geniş hacimli alt sepet

Çanta asma aparatı
Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş

22,6 Kg

Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği

60 x
109 x
175 cm

Çekerek taşınabilme ya da
yan taşıma kolundan taşıma

28,5 cm
60 x
44 x
146 cm
12.6 Kg

Geniş hacimli alt sepet

5 noktalı ayarlanabilir
emniyet kemeri
Tentelerde oyuncak askılığı

Çok pozisyonlu sırt üniteleri ve ayrı
ayarlanabilir ayak destekleri
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

2 adet lüks ayak tulumu
18.5 Kg

Opsiyonel
Yağmurluk, Sineklik
Bebek Arabası Minderi

Hafif alüminyum gövde

Farklı yönlerde
kullanılabilen geniş
oturma üniteleri

20
27 cm

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi

Tentelerde oyuncak askılığı
Atmosphere

Çanta asma aparatı
Atmosphere
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Aria
Shopper
TS

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)
Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu
Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

Mod Yellow

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Si Switch
Completo
TS

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)
Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma Sallanma ve Sabit)

6. Aydan itibaren Kullanabilme (6-36 Ay)

5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Primo Viaggio SL ile uyumlu

Geniş iç hacim

Tek elle kullanabilme özelliği

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

4 farklı renk seçeneği

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme

Travel set yapılabilir
Katlandığında kumaşı yere değmeme özelliği

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

Ön bar dişlik kullanma ve antibakteriyel özelliği

Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayarlanabilir ayak desteği
Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
Hafif alüminyum gövde

Mod Red

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Çanta asma aparatı

6,5 Kg

Tek tuşla fren sistemi

51 x
100 x
80 cm

Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes alan kumaş
Rahat taşımak için yanda taşıma kolu
Katlandığında desteksiz ayakta durabilme

43 x
65 x
60 cm
14,6 cm
51 x
89 x
31 cm

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Çift yönlü kullanım ve katlanabilme
Özel yağmurluk ve lüks Ayak tulumu

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma Sallanma ve Sabit)

Aquamarine

Ön bar takıp çıkartma seçeneği

5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Ekstra uzatılabilir fileli tente

Geniş iç hacim

4 farklı renk seçeneği
Primo Viaggio SL ile uyumlu

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

Yüksekliği ayarlanabilen ergonomik
tutma kolu

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

Hafif alüminyum gövde

Onyx

Ön bar dişlik kullanma ve antibakteriyel özelliği
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

3,8 Kg

Çanta asma aparatı

43 x
65 x
60 cm

Tulip

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes alan kumaş

Mod Navy

Rahat taşımak için yanda taşıma kolu

360º dönebilen ön tekerlek ve fren sabitleme

Katlandığında desteksiz ayakta durabilme

Az yer kaplar

360º dönebilen ön tekerlek ve fren sabitleme

Tekerleklerde süspansiyon sistemi
Çekerek taşınabilme ya da yan
taşıma kolundan taşıma

3,8 Kg

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0 - 36 Ay)

Mod Beige

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayarlanabilir
ayak desteği

8 Kg
51 x
103.6 x
85.7 cm

16
18 cm
34 x
105 x
36.7 cm

Fleur
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Switch Four
Sportivo / Completo
TS

Sportivo Modeller

Completo Modeller
PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)

Ekstra
Ayak tulumu

Mod Beige
Doğumdan itibaren kullanılabilir. (0- 36 Ay )

Riviera

Completo özel kumaş dokusu
ile bebeğiniz rahat eder.

Geniş oturma ünitesi

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma Sallanma ve Sabit)

Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes alan kumaş

Kolay çıkıp takılabilen oturma ünitesi

5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Rahat taşımak için yanda taşıma kolu

Akordiyon şeklinde katlanabilir oturma ünitesi

Geniş iç hacim

Katlandığında desteksiz ayakta durabilme

2 farklı renk seçeneği

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

360º dönebilen ön tekerlek ve fren
sabitleme

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayrı
ayarlanabilir ayak desteği

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme

Tekerleklerde süspansiyon sistemi

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi

Ön bar dişlik kullanma ve antibakteriyel
özelliği

Hafif alüminyum gövde
Geniş hacimli alt sepet

Çekerek taşınabilme ya da yan taşıma
kolundan taşıma

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Tentelerde oyuncak askılığı

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem
Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Fren sistemindeki destek ayağı sayesinde
kaldırımlara rahat kaldırma
Çift yönlü kullanılabilme ve katlanabilme

Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

Ascot

Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

3,8 Kg

Çanta asma aparatı
Tek tuşla fren sistemi
9.5 Kg

Mod Navy

43 x
65 x
60 cm

Opsiyonel
Bardaklık, Ayak tulumu
Seyahat Taşıma Çantası
Yağmurluk , Sineklik
Şemsiye, Bebek Arabası
Minderi
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Book
Plus 51
Sportivo
TS

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)

360º Dönebilen ön tekerlek
ve fren sabitleme

Galaxy

Doğumdan itibaren kullanabilme (0- 36 Ay )

Tekerleklerde süspansiyon sistemi

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Çekerek taşınabilme ya da yan
taşıma kolundan taşıma
Sadece 51 cm genişliğinde olup
en küçük aracınıza bile sığar.

Geniş oturma ünitesi
Çift yönlü kullanabilme ve katlanabilme
Kolay çıkıp takılabilen oturma ünitesi

Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma, Sallanma ve Sabit)

Opsiyonel
Bardaklık, Ayak tulumu
Yağmurluk, Sineklik
Şemsiye, Bebek
Arabası Minderi
2. Çocuk Basamağı

5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped
Geniş iç hacim
UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

Tek el ile katlanabilme taşıma

Mod Black

Tamamen kapanabilen tente
Yağmurluk

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme
3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

5 farklı renk seçeneği
Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve
ayrı ayarlanabilir ayak desteği

7.8 Kg
51 x
106 x
93 cm

17
25.7 cn
51 x
85 x
35 cm

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
Hafif alüminyum gövde
3,8 Kg

Geniş hacimli alt sepet
5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

65 x
43 x
60 cm

Geo

Tentelerde oyuncak askılığı
Çanta asma aparatı
Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş
Katlandığında desteksiz
ayakta durabilme

Mod Beige
Mod Red
26 / 27

Book Plus 51
Completo
TS

Atmosphere
Opsiyonel
Bardaklık, Yağmurluk,
Sineklik, Şemsiye,
Bebek Arabası Minderi
2. Çocuk Basamağı

Doğumdan itibaren kullanabilme (0-36 Ay)
Geniş oturma ünitesi
Blue Denim

Çift yönlü kullanabilme ve katlana bilme
Kolay çıkıp takılabilen oturma ünitesi
51 cm tekerlek genişliği

Luna

Rahat taşımak için yanda taşıma
kolu
Katlandığında desteksiz ayakta
durabilme

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)
Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

360º dönebilen
ön tekerlek ve fren sabitleme

Tekel ile katlanabilme ve taşıma

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

Tekerleklerde süspansiyon
sistemi

Doğumdan itibaren kullanabilme
Tamamen kapanabilen tente

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği

Yağmurluk ve lüks ayak tulumu
6 farklı renk seçeneği

Çekerek taşınabilme yada yan
taşıma kolundan taşıma

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve
ayrı ayarlanabilir ayak desteği

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma, Sallanma ve Sabit)
5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Piccadily

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

Geniş hacimli alt sepet

Onyx

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Çanta asma aparatı

51 x
106 x
93cm

17
25.7 cm
51 x
85 x
35 cm

Geniş iç hacim

Hafif alüminyum gövde

Tentelerde oyuncak askılığı

7.8 Kg

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme

3,8 Kg

65 x
43 x
60 cm

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

Synergy

Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş

Sadece 51 cm genişliğinde olup
en küçük aracınıza bile sığar.
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Book Pure XL
POP-UP
Completo
MS

Çanta asma aparatı
Tek tuşla Fren Sistemi

Opsiyonel
Bardaklık, Yağmurluk
Sineklik, Şemsiye
Bebek Arabası
Minderi,
2. Çocuk Basamağı

Çıkarılabilir ve yıkanabilir
nefes alan kumaş
Katlandığında desteksiz ayakta
durabilme

Doğumdan itibaren kullanabilme (0-36 Ay)

360º dönebilen ön tekerlek ve fren
sabitleme

Geniş oturma ünitesi

Tekerleklerde süspansiyon sistemi

Çift yönlü kullanabilme ve katlanabilme

Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği

Kolay çıkıp takılabilen oturma ünitesi
Tek el ile katlanabilme ve taşıma

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)

Tamamen kapanabilen tente

Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

Yağmurluk, lüks ayak tulumu

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

4 farklı renk seçeneği

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayrı
ayarlanabilir ayak desteği

Pure Glicine

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma, Sallanma ve Sabit)

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi
Hafif alüminyum gövde

5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Geniş hacimli alt sepet

Geniş iç hacim

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

Tentelerde oyuncak askılığı

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme
3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

59 x
106 x
93 cm

59 x
85 x
35 cm

17
25,7 cm

Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

7,5 Kg

65 x
43 x
60 cm

3,8 Kg
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Book Pure XL
POP-UP
Completo
MS

Navetta XL Portbebe
Grup 0 (0-10 kg)
Sallanabilme ve sabitlenebilme
özelliği
Ayarlanabilen sırt desteği

Pure Luna

Fermuarla açılabilen
cibinlikli tente
Bebek arabasına çok kolay bir
şekilde monte edilebilme
Ayak tulumu
45,5 x
67 x
87 cm

5,3 Kg

45,5 x
35.5 x
87 cm

Pure Avana

Pure Mediterranea
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Book Plus SL
500 - POPUP Completo
MS

Navetta XL Portbebe

Opsiyonel
Bardaklık, Sineklik, Şemsiye
Bebek Arabası Minderi,
2. Çocuk Basamağı

Grup 0 (0-10 kg)
Sallanabilme ve sabitlenebilme
özelliği

Tek tuşla fren sistemi
Çıkarılabilir ve yıkanabilir nefes
alan kumaş

Doğumdan itibaren kullanabilme (0 - 36 Ay)
Geniş oturma ünitesi
Çift yönlü kullanabilme ve katlanabilme

Tekerleklerde süspansiyon
sistemi
Ön bar dişlik kullanma ve
antibakteriyel özelliği
PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)

Tamamen kapanabilen tente

Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

Anne bakım çantası, yağmurluk, ayak örtüsü

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

Çok pozisyonlu sırt ünitesi ve ayrı
ayarlanabilir ayak desteği

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme

Tentesinde ekstra ebeveyn penceresi

3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma Sallanma ve Sabit)

Hafif alüminyum gövde

Ayarlanabilen sırt desteği
Fermuarla açılabilen
cibinlikli tente
Bebek arabasına çok kolay bir
şekilde monte edilebilme
Ayak tulumu

Kolay çıkıp takılabilen oturma ünitesi
Tek el ile katlanabilme ve taşıma

Fiat 500

45,5 x
67 x
87 cm

5,3 Kg

45,5 x
35.5 x
87 cm

5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Geniş hacimli alt sepet

Geniş iç hacim

5 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

Tentelerde oyuncak askılığı
Çanta asma aparatı

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme
3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri

59 x
106 x
93 cm

59 x
85 x
32 cm

Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

17
25,7 cm

7.8 Kg
65 x
43 x
60 cm

3,8 Kg
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Rialto

5
4
3
2
1

5 pozisyonda
ayarlanabilir yükseklik
ayarı

9 - 36 ay arası kullanım
Yükseltici olarak kullanabilme
Emniyet aparatları ile sandalyeye
bağlanarak güvenli kullanım özelliği
Bebeğin emniyeti için
3 noktalı emniyet kemer sistemi
Çıkarılabilir, yıkanabilir ve
ayarlanabilir ön tabla
Nemli bezle temizlenebilen
özel deri kılıfı

Mela
Licorice

Seyahat çantası ile birlikte
istediğiniz yere taşıyabilme

Kompakt tasarımı
ve özel çantası ile
kolay taşınabilme

3 Renk

Arancia
38 x
45.5 x
45 cm
3 Kg

38 x
13,5 x
37.5 cm
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Prima
Pappa
Zero 3

Paloma

Mela

Special Eco-Leather

Special Eco-Leather

Petrolio
Special Eco-Leather

Doğumdan 3 yaşa kadar
kullanabilme
3 pozisyonda ayarlanabilir
sırt desteği
7 farklı yükseklik ayarı
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir
çift tablalı tepsi
Yeni doğan bebekler için ilave
ayak desteği
3 farklı tepsi uzaklık konumu
Tepsisi ile katlanabilme
Arka tekerlekler sayesinde
rahat kullanım
Nemli bezle temizlenebilen
özel deri kılıfı

55 x
104.5 x
75.5 cm
7.6 Kg

Arancia

55 x
95.5 x
30 cm

Special Eco-Leather

Licorice
Special Eco-Leather

Fragola
Special Eco-Leather

6 Renk
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Siesta

Berry

Cacao

Special Eco-Leather

Special Eco-Leather

Doğumdan 3 yaşa kadar
kullanabilme
3 pozisyonda ayarlanabilir
sırt desteği
3 Pozisyonda ayarlanabilir
ayak desteği

Arancia
Special Eco-Leather

Tasarım Ödüllü Tek
Mama Sandalyesi
3 Pozisyonda ayarlanabilir
sırt desteği

Bebeğiniz uyuduğunda
yatış desteği
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir
çift tablalı tepsi
Mela

3 farklı tepsi uzaklık konumu

Special Eco-Leather

Tepsisi ile katlanabilme
Stop & Go Sistemi ile rahat ve
güvenli hareket edebilme
Islak bezle temizlenebilen özel
deri kılıfı
Bebeğin emniyeti için 5 noktalı
emniyet kemer sistemi

Noce
Special Eco-Leather

60 x
104.5 x
77.5 cm

60 x
86 x
30 cm

10.5 Kg

5 farklı renk seçeneği
Sırt desteğinde file sepet
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Tatamia
Stripes

Opsiyonel
Tatamia Kit ( Kılıf + Oyuncak )

Stripes Grey
Special Eco-Leather

59 x
107 x
78 cm

59 x
94.5 x
35 cm

Yatma pozisyonu

14 Kg

Hayatı kolaylaştıran mama
sandalyesi
Eşsiz ve mükemmel tasarım
Doğumdan 3 yaşa kadar
kullanabilme
Salıncak olarak kullanılabilme
Stop & Go Sistemi ile rahat ve
güvenli hareket edebilme
4 pozisyonda ayarlanabilir
sırt desteği
Paloma

3 pozisyonda ayarlanabilir
ayak desteği

Special Eco-Leather

8 farklı yükseklik ayarı

Salıncak

Çıkarılabilir ve ayarlanabilir
çift tablalı tepsi
Yeni doğan bebekler için ilave
ayak desteği
3 Farklı tepsi uzaklık konumu
Tepsisi ile katlanabilme

Stripes Black

2 farklı renk seçeneği

Special Eco-Leather

Islak bezle temizlenebilen
özel deri kılıf
Mama Sandalyasi
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Tatamia
Opsiyonel
Tatamia Kit ( Kılıf + Oyuncak )

Cacao

Hayatı kolaylaştıran mama
sandalyesi

Special Eco-Leather

Fragola
Special Eco-Leather

Eşsiz ve mükemmel tasarım
Doğumdan 3 yaşa kadar
kullanabilme
Salıncak olarak kullanılabilme

4 Pozisyonda
ayarlanabilir sırt
desteği

Stop & Go Sistemi ile rahat ve
güvenli hareket edebilme
3 pozisyonda ayarlanabilir ayak
desteği
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir
çift tablalı tepsi
Yeni doğan bebekler
için ilave ayak desteği
3 Farklı tepsi uzaklık
konumu
Tepsisi ile katlanabilme

8 farklı yükseklik ayarı
Latte
Special Eco-Leather

59 x
107 x
78 cm

59 x
94.5 x
35 cm

14 Kg

4 farklı renk seçeneği
Islak bezle temizlenebilen özel
deri kılıfı
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Primo Viaggio
SL Grup +0
(0-13 kg)

İsofix Baza, Yazlık Kılıf
Seyahat Çantası, Bardaklık,
Adaptör (Arabaya göre değişiklik
gösterebilir)

PRIMO VIAGGIO SL 0+ (0-13 kg)
Adac testinden en yüksek puanı alan
taşıma koltuğu

Atmosphere

Ayarlanabilir yan darbe koruma sistem

Cream

Fleur

Onyx

Taşıma koltuğu ve oto koltuğu olarak
kullanılabilme
3 farklı pozisyonda kullanılabilme
(Taşıma, salanma ve yatış)
5 farklı yükseklik ayarlı başlık sistemi
ergonomik ve anatomik iç ped

Mod Yellow

Geniş iç hacim

35 x 14 x 58 cm

UPF 50+ UV güneş ve rüzgardan
koruyan XL tente

Tulip

Emniyet kemeri yada Isofix bazasıyla
arabaya bağlanabilme

ISOFIX BAZA

3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemeri
Peg Perego tüm arabalarıyla
uyumludur.

Aquamarine

Blue Denim

Mod Red

Synergy

ECE R44/04 standartlarına uygunluk
65 x
43 x
60 cm

3,8 Kg

isofix kemerlerine bağlanarak, arabaya bağlanır, koltuk,
emniyet kemeri olmadan isofix baz üzerine oturtulur.
Primo Viaggio SL ile uyumludur.

Mod Black

Mod Navy

Mod Beige

Mod Bluette
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Viaggio
Switchable
Grup 0+1
(0-18 kg)

Sand
Bardaklık
Seyahat Çantası

Doğumdan itibaren 18 kg’a
kadar çift yönlü kullanabilme
ASIP sistemi ile yan darbelere
karşı üstün koruma
Yeni doğan bebek için hareket
azaltıcı iç ped
5 noktalı ayarlanabilir
emniyet kemeri

Rouge

5 farklı yatış pozisyonu
5 farklı yükseklikte ayarlanabilir
başlık sistemi
EPS kaplama sistemi sayesinde
çarpışma durumunda
maksimum koruma
Emniyet kemer bağlantısı
30º de yıkanabilir kumaş

Black

45 x
61.5 x
58 cm

10 Kg
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Viaggio Duo
Fix TT Grup
+1 (9-18 kg)

Viaggio
Surefix Grup
2-3 (15-36 kg)

Bardaklık,
Seyahat Çantası,
Yazlık Kılıf

Seyahat Çantası

Techno
12 aydan itibaren kullanılabilme

Rouge

ASIP sistemi ile yan darbelere
karşı üstün koruma

15-36 Kg arası kullanım

Black

ASIP sistemi ile yan darbelere
karşı üstün koruma

5 farklı yükseklikte ayarlanabilir
başlık sistemi

6 farklı yükseklikte
ayarlanabilir başlık sistemi

5 farklı yatış pozisyonu

Surefix bağlantı sistemi

EPS kaplama sistemi sayesinde
çarpışma durumunda
maksimum koruma

Emniyet kemer bağlantısı

İsofix ve top tether bağlantı

Rouge

2 adet gizli bardaklık bölmesi
Kumaş döşemeli kol dayanağı

Black

Yumuşak ve konforlu iç kılıf

Emniyet kemer bağlantısı

Fleur

30 ºde yıkanabilir

5 nokta emniyet kemer sistemi

Araç koltuğunun eğimine göre
yatış pozisyonu

30º de yıkanabilir kumaş

Peg Perego’ya özel Alcantara
Kumaş Teknolojisi

Camo Green
Sport

Sand
44 x
62.5 x
56.5 cm

11.4 Kg

41.5 x
68.5 x
45.5 cm

5.3 Kg
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Aksesuarlar

Anne Bebek Bakım Çantası
Bebeğiniz ile dışarı çıkmak istediğinizde, ona
dair pek çok şeyi yanınıza almanız gerekir. İşte
ihtiyaç duyabileceğiniz herşeyi ve hatta ihtiyaç
duymayacaklarınızı bile yanınızda taşımanız için harika
bir aksesuar. Çanta, alt değiştirme pedi ile birlikte
gelir. Böylece istediğiniz anda bebeğinizin altını,
hijyen korkunuz olmadan, rahatlıkla değiştirebilirsiniz.
Araba Seyahat Çantası
Bebek arabanızı trenle, otobüsle ya da arabayla bir
yere götürmek durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir
durumda arabanızın kirlenmeden, pratik bir biçimde
taşınabilmesi için sizlere araba seyahat çantasını
öneririz. Aynı zamanda bebek arabanızı belirli bir süre
kullanmayacağınızda arabanızı korumanız için de çok
sağlıklı bir aksesuar olacaktır.
Bebek Arabası ve Mama Sandalyesi Minderi
Minder her mevsimde rahatlık sağlamak için
2 farklı kumaş ile kaplanmıştır. Kış tarafı jarse kumaş
ile kaplıdır ve bebeğe ısı verir. Yaz tarafı ise %100
pamuktan yapılmıştır ve bebeği serin tutar.

Ayak Tulumu
Sıcacık ve yumuşak sarmalayan bir örtüdür. Özellikle
Peg Perego Pliko Mini, Pliko Mini 500, Pliko Mini
Twin, Book For Two arabaları için uygundur. Ayak
tulumunun iç kısmı bebeğinize sıcaklık verirken,
dış kısmı onu nemden korur.

Booklet Ön Bar
Bu aksesuarla, Booklet bebek arabasını ister ön
barlı ister barsız kullanabilirsiniz. Kolaylıkla takılıp
çıkarılabilen ön bar bebeğinizin daha güvenli olmasını
istediğiniz zamanlarda çok işinize yarayacaktır.

Araba Bardaklığı
Bebek arabaları için bardak tutucu, Peg Perego‘nun
tüm taşıma koltuğu ve arabaları ile uyumludur. Bardak
tutucu, bebek arabasına çok kolay bir şekilde takılıp
çıkarılabilir. Gezinti sırasında çocukların en çok ihtiyaç
duydukları su ve diğer sıvı gıdalar bu aksesuar ile
sürekli elinizin altında olur. İhtiyaç anında siz çanta
içerisinde biberon aramak zorunda kalmazken,
bebeğiniz de beklemek zorunda kalmaz.

Pliko Mini Ön Bar
Pliko Mini bebek arabasını, çocuğunuzun ihtiyacına
göre dönüştürün. Bu aksesuarla, Pliko Mini bebek
arabasını ister ön barlı ister barsız kullanabilirsiniz.
Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen ön bar bebeğinizin
daha güvenli olmasını istediğiniz zamanlarda çok
işinize yarayacaktır. Ön barın kılıfı kolaylıkla çıkarılıp
yıkanabilir.

İkinci Çocuk Basamağı
Özellikle iki çocukla dolaşırken; anneler, bebek
arabasını bırakamadıkları için bir yandan da daha
büyük çocuğa göz kulak olmak biraz sıkıntılı bir
durum olabilir. İşte ikinci çocuk basamağı bu gibi
durumlarda hem annelerin işlerini kolaylaştırmak
hem de büyük çocukların eğlenmesini sağlamak için
düşünülmüştür. Çengelleri sayesinde bu basamak
kolayca bebek arabasının arka kısmına takılır.

Taşıma Koltuğu Havlu Kılıf
Bebeğinize hem hijyen hem de konfor sağlayan bu
aksesuar her mevsim için son derece kullanışlıdır.
Oto koltuğu için havlu kılıf bebeğiniz için ideal vucut
sıcaklığını korumada yardımcı olur. Bu havlu kılıf,
(yumuşak, doğal, vücudun nemliliğini ve ısısını kontrol
altında tutan) Tencel’den üretilmiştir. Her mevsim
kullanılabilir. Gerektiğinde kolayça çıkarılıp yıkanabilir.

Oto Koltuğu Havlu Kılıf
Bebeğinize hem hijyen hem de konfor sağlayan bu
aksesuar her mevsim için son derece kullanışlıdır.
Oto koltuğu için havlu kılıf bebeğiniz için ideal vucut
sıcaklığını korumada yardımcı olur. Bu havlu kılıf,
(yumuşak, doğal, vücudun nemliliğini ve ısısını kontrol
altında tutan) Tencel’den üretilmiştir. Her mevsim
kullanılabilir. Gerektiğinde kolayça çıkarılıp yıkanabilir.
Duette Piroet Adaptör
İki yenidoğan ile yolculuk artık hiç sorun değil.
İkizlerinizle birlikte seyahat ederken, bu adaptör ile
ikinci bir Pop-Up koltuğu Duette arabanıza monte
edebilirsiniz. Bu adaptör sadece Duette Piroet ile
uyumludur.
Maxi Cosi Oto Koltuğu Adaptörü
Elinizde daha büyük çocuklardan kalmış farklı
markalardaki oto koltukları bulunuyor olabilir. Peg
Perego bebek arabası aldığınız taktirde bu aksesuar
ile onları da şasenize entegre edebilirsiniz. Bu adaptör
sadece doğumdan 13 kg‘a kadar kullanılabilen oto
koltukları ile kullanılabilir.
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Aksesuarlar

Si Switch Completo Adaptör
Bu adaptör sayesinde, güvenli bir şekilde taşıma
koltuğunuzu Peg Perego Switch saşelerine
bağlayabilir ve Peg Perego sürüş konforunu
yaşabilirsiniz. Adaptör sayesinde çok kolay bir şekilde
takılır, güvenle kullanılabilir. Kolaylıkla çıkarılıp, tekrar
bebek arabası olarak kullanılabilir.
Tatamia Kit
Tatamia Kit, Tatamia mama sandalyesini yemek
saatlerinden sonra eğlenceli bir hale çeviren çok keyifli
bir aksesuardır. Kit yumuşak kumaştan üretilmiştir ve
çok eğlenceli oyuncaklar bulundurur. Yumuşak kumaş
çocuğunuzu sakinleştirmek ve onun kendini güvende
hissetmesi için de çok uygundur.
Şemsiye
Yaz günleri bebeğinizi gezdirmeye çıkarmak çok
keyiflidir. Ancak onların nazik tenleri güneşten çok
çabuk etkilenir. İşte böyle günlerde bebeklerinizi
güneşten korumak için şemsiye ideal bir aksesuardır.
Peg Perego bebek arabaları ile uyumlu şemsiyelerin
Nero, Oltremare, Beige, Rosso, Marrone, Grigio
renklerinden size uygun olanını seçebilirsiniz.
Şemsiyeler ikili olarak satılmaktadır.

Portbebe Standı
Portbebe standı evden uzakta konaklamak
gerektiğinde bebeğinizin yatak sorununu ortadan
kaldıran bir aksesuardır. Portbebe ve Grup 0+ oto
koltuğunu basit bir işlem ile beşiğe dönüştürür.
Son derece güvenlidir.
Yağmurluk
Bebeğiniz ile gezerken bulutları kontrol
etmek zorunda kalmayın. Aniden yağmur
başlasa bile bebek arabanızı kaplayan
yağmurluk ile bebeğinizi ıslanmaktan
koruyabilirsiniz. Yağmurluk tüm
Peg Perego bebek arabalarına
uyumlu olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Sineklik
Bebeğinizi sinek ve diğer zararlı haşeratlardan korur.
Böylece rahatlıkla açık havada gezdirebilirsiniz.
Peg Perego, Book, Book Plus, Booklet, Pliko P3
Compact, Switch Four, Switch Easy Drive, Pliko Mini,
Book Pop-Up, Sí,GT3 arabalarına uyumludur.

Bizi sosyal medyada takip ediniz

pegperegoturkey

www.pegperego.com

