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zwart/donker bruin                                                                                                            zwart/antraciet

nieuw
junior zitje
tot 35kg

 

inklapbaar design

opklapbare voetsteunen

Go®  maxi MIK-HD
achterzitje voor MIK-HD bagagedrager bevestiging

one®  junior
achterzitje voor bagagedragerbevestiging 

Go®  maxi met slaapstand
achterzitje voor frame- of dragerbevestiging

a-head adapter plus
voor fietsen met 1”1/8 stuurpennen

bidons voor kids
nieuwe bidons met een hygiënische beschermdop

nieuwe
kleur

peppermint marshmallow
mint 

lemon 
sorbet

macaron
grey

vanilla 
cup cake

cotton candy
pink

nieuw
slaapstand
 voor frame bevestiging

nieuw
MIK-HD
bevestiging

Go®  maxi Slaapstand & MIK-HD
beschikbare kleuren

beschikbare kleuren

nieuw
slaapstand
 voor drager bevestiging

nieuwnieuw
Deze nieuwe A-Head Adapter 
Plus is een stevige maar 
slanke beugel geschikt om 
jouw Bobike voorzitje op een 
fiets met een A-Head 
stuurpen te plaatsen. Speciaal 
voor A-head pennen met 
beperkte montageruimte - er 
is slechts 4mm/0.16” nodig. Hij 
past ook op verstelbare 
stuurpennen, e-bikes met een 
controller bovenop de 
stuurpen en mountainbikes 
met 1“ 1/8 stuurpennen. 
Geschikt voor alle modellen 
Bobike voorzitjes en 
windschermen.

speciale geometrie past op nog 
meer fietsen.

benodigde 
montageruimte 

slechts  4mm / 0.16”

Nieuwe Go® en One® bidons voor 
kinderen met een nieuwe 
beschermdop en een verbeterd 
waterdoorvoerkanaal (450 ml). 
Voldoet aan de voedselcontact- 
verordening 10/2011. BPA-vrij.

Het nieuwe One® Junior zitje biedt de stevigheid en het gebruiksgemak die je nodig hebt om 
iets grotere kinderen mee te nemen. Voor kinderen van 6 tot 10 jaar, tot 35 kg en voor fietsen 
uitgerust met een bagagedrager die tot 38 kg kan dragen. De rugleuning is opklapbaar en 
hee� een veiligheidsreflector voor een betere zichtbaarheid op de weg. Hij hee� ook een 
heupgordel, een rubberen kussen en wielbescherming met opklapbare voetsteunen die het 
kind maximaal comfort en stabiliteit bieden voor een veiligere rit. 

De Go® is nu nog toegankelijker door de integratie van het MIK-HD montagesysteem. Dit 
betekent dat iedereen die in het bezit is van een stadsfiets of e-bike met een MIK-HD 
bagagedrager nu eenvoudig een Bobike GO MIK-HD fietszitje kan inklikken. Het systeem is 
volledig geïntegreerd in het zitje en is direct klaar voor gebruik.

I.v.m. de veiligheid kan en mag een fietszitjes uitsluitend op een MIK-HD drager geplaatst 
worden en niet op een gewone MIK drager.

Voorzien van een innovatief systeem waarmee de Bobike Go® in enkele seconden in 
een slaapstand gekanteld kan worden, terwijl het kind in het stoeltje zit. Druk 
simpelweg de knop achterop het zitje in en kantel het zitje 20º.
Het kantel mechanisme is beschikbaar voor frame- en dragerbevestiging en het zitje 
met slaapstand hee� verder exact dezelfde specificaties als de Go® Maxi.

indrukken
om te kantelen

MIK-HD
alleen voor bagagedragers
met MIK-HD 

peppermint
beschikbaar op de 
complete Go® serie

nieuwe kleur
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Maximaal veilig Dutch Design
en gemaakt in Europa

bamboe
bio-based materiaal

suikerriet
bio-based materiaal

oceaan plastic
plastic uit de oceaan houden

gerecycled materiaal
30% gerecycled plastic
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Door middel van recycling technologie kunnen we alle afgeke-
urde onderdelen van fietszitjes in het massaproductieproces 
omzetten in nieuw gerecycled materiaal en verwerken in de 
(niet structurele onderdelen) van nieuwe fietszitjes.
Zonder a�reuk te doen aan de veiligheid en met behoud van 
dezelfde normen, werd de Bobike one® eco geboren, gemaakt 
van 100% gerecycled materiaal op de rugbekleding en 
voetsteunen en 30% op de buitenschaal waardoor een uniek 
fietszitje ontstaat. Onderdeel voor onderdeel, stap voor stap, 
op weg naar een duurzamere toekomst.

In onze zoektocht naar meer duurzame materialen, stuitten 
we op oceaanplastic. Oceaanplastic is a�omstig van 
afgedankt maritiem materiaal dat anders in onze oceanen of 
op een stortplaats zou belanden; in dit geval is de grondstof 
a�omstig van de touwen die bij maritieme activiteiten worden 
gebruikt. Wij hebben een percentage oceaanplastic in ons 
kinderzitje verwerkt om het probleem van maritiem afval te 
helpen oplossen, bij te dragen aan een circulaire economie, de 
vervuiling van de zee, de CO₂-uitstoot en vooral het verlies van 
waardevolle bronnen te verminderen.

Suikerriet is de belangrijkste bron van suiker en speelt een 
belangrijke rol in de productie van hernieuwbare energie en 
bio-based materialen. Tijdens elke jaarlijkse groeicyclus wordt 
CO₂ uit de atmosfeer opgevangen en vastgehouden. De 
suikerrietteelt wordt op natuurlijke wijze geïrrigeerd door de 
regens in de producerende regio's en er worden maatregelen 
getro�en om ervoor te zorgen dat de teelt geen bedreiging 
vormt voor de belangrijkste biodiversiteitsgebieden.

Bamboe is ongetwijfeld een van de meest voorkomende 
niet-houtplanten op aarde. Deze plant hee� een uniek snelle 
groei van meer dan 20 cm per dag. Het speelt een belangrijke 
rol in de bescherming van onze planeet tegen vervuiling door 
zijn vermogen om CO₂ te absorberen en de bodem te 
verbeteren. Door een percentage bamboe in onze producten 
te verwerken, verminderen we het gebruik van nieuwe 
grondsto�en en blijven ze recycleerbaar. Bamboe wordt 
geteeld zonder gebruik te maken van реѕtісіdеѕ оr chemische 
meststo�en en de vezel іѕ 100% biologisch a�reekbaar en 
milieuvriendelijk.

Bij Bobike ontwikkelen we nieuwe concepten die model 
kunnen staan voor toekomstige producten, zoals het 
gebruik van nog meer bio-based materialen zoals 
suikerriet of bamboe en het gebruik van nog meer 
gerecyclede materialen. Ons doel is om de beste 
oplossingen te blijven bedenken om producten van 
bio-based materialen te ontwikkelen.

Het is onze verplichting aan de planeet
reduce, reuse, recycle


