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We fietsen door het leven.
We gebruiken de fiets om de kinderen 
naar school te brengen, om naar ons  
werk te rijden, om vrienden te ontmoeten, 
om een hapje te gaan eten of een borrel  
te gaan drinken of om te sporten.  
En wanneer je iets zo vaak gebruikt, moet 
het er super goed uit zien. Daarom wordt 
de Bobike collectie met regelmaat 
vernieuwd. Onze ontwerpers hebben een 
passie voor mode en interieur. Zij volgen 
de trends op de voet en zorgen ervoor dat 
onze fietszitjes perfect passen bij de huidige 
fiets-trends. Dit vertaalt zich in de kleuren 
die we gebruiken en in de details die onze 
fietszitjes onmiskenbaar Bobike maken.

Deel jouw avonturen met ons
#BobikeStyle
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We ontwerpen met trots producten die 
stijlvol, comfortabel en bovenal veilig zijn.

 
Toon jouw stijl terwijl je de  
Bobike fietszitjes gebruikt. 
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Bee nice. Bee safe. 
Save bees. 
The buzz on bees. 
nieuwe kleur

Onze liefde voor mode maakt ons niet 
oppervlakkig. Integendeel, we geven om veel 
dingen. Dus, toen we deze nieuwe Mighty 
Mustard kleur creëerden, dachten we niet 
slechts aan een nieuwe hippe kleur om de stad 
op te vrolijken maar dachten we er vooral  
over na hoe we de wereld een klein beetje  
beter zouden kunnen maken.
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Bijen spelen wereldwijd een cruciale rol in de landbouw en 
vormen een onvervangbare schakel in de voedselproductie. 
Bijen spelen een rol bij de productie van meer dan  
30 procent van het voedsel ter wereld.

Helaas brengen veel industriële landbouwpraktijken 
het leven van deze bestuivers in gevaar. De opkomst van 
grootschalige monocultuurgewassen (inclusief maïs, 
tarwe en rijst) vermindert de biodiversiteit in  
de landbouw wereldwijd. Bovendien kan het gebruik  
van pesticiden en insecticiden individuele bijen  
en kolonies doden.*

Gealarmeerd door dit nieuws en geïnspireerd door de 
kleur van onze nieuwe Bobike ONE in mighty mustard, 
hebben we besloten om een deel van de opbrengst van elke 
verkochte Bobike ONE in mighty mustard te doneren aan 
een organisatie die helpt bijen te redden.**

Maar jij kunt ook helpen! Creëer een klein  
bijen-paradijs in je tuin door bloeiende  
planten en bloemen te planten.  
Eet biologisch en lokaal geproduceerd  
voedsel wanneer mogelijk. Gebruik  
natuurlijke bestrijdingsmiddelen  
en zoem het voort.

 
*Feiten en cijfers door foodtank.com
**Organisaties kunnen per locatie verschillen
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exclusive edition 
urban grey
nieuwe kleur

Onze Exclusive is 
een internationale
favoriet. En nu komt  
hij ook in chique  
urban grey, zodat 
jij in stijl kunt 
blijven fietsen.
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geobsedeerd door 
veiligheid

Bij Bobike, ademen we veiligheid. Het is misschien niet de coolste 
obsessie maar je zal ons erom waarderen. Kwaliteitscontrole, 
prestatie-analyses en veiligheidstests zijn de belangrijkste 
onderdelen van ons productie proces. Uiteraard voldoen de 
producten van Bobike aan alle wettelijke eisen én aan de hoogste 
standaard in de industrie maar daar stoppen we niet. We bezitten 
namelijk een moderne kwaliteitscontrole faciliteit met alle 
benodigde technologie om er zeker van te zijn dat onze producten 
voldoen aan de wettelijk opgelegde eisen maar als wij testen, 
verdubbelen we de eis. It’s how we roll.



11bobike

dubbelwandig
Veiligheid is een serieuze zaak

Wij vertellen je zo vaak mogelijk dat al onze fietszitjes gemaakt zijn van 
dubbelwandig, stevig kunststof en dat dat onze zitjes extra veilig maakt. 
Maar totdat je aan den lijve hebt ondervonden hoe een Bobike 
zitje jouw kindje kan beschermen, is het slechts een verhaal.
 
Voor Mariska werd het verhaal werkelijkheid. Zij belandde onlangs met haar fiets in een 
sloot. Op het moment van het ongeluk vervoerde ze haar jongste dochtertje in een Bobike Exclusive 
voorzitje. Voordat ze in het water belandden, raakten ze ook nog een hekje aan de kant van de sloot.
 
“Het degelijke Bobike zitje was mijn dochters redding”, aldus Mariska. “Het beschermde 
haar tegen het hekje aan de kant dat zich in het stoeltje en niet in mijn dochter boorde. Door de 
stevige gordeltjes bleef ze goed zitten en werd ze niet gelanceerd. En door de makkelijke sluiting 
bovenaan kon ik mijn dochtertje snel uit het zitje bevrijden en op het droge duwen. Ik ben zo 
dankbaar!” vervolgt Mariska.
 
Uiteraard zijn Mariska en haar dochtertje geschrokken en ook wij schrokken toen we het verhaal 
lazen maar we zijn dankbaar dat Mariska zo adrem gereageerd heeft en dat het Bobike fietszitje  
zijn taak zo wonderwel volbracht heeft.

Fietszitjes worden gebruikt om je meest waardevolle bezit  
te vervoeren (en een enkele keer een kantoortas). 



12 bobike

stiftung warentest  
geeft bobike one een ‘gut’

GUT (2,3)

Ausgabe

 

3/2018

18JH51

Bij Bobike, ademen we veiligheid. Naast slim design van 
Nederlandse bodem, comfort en gebruiksgemak, maakt 
Bobike gebruik van een uniek dubbelwandig ontwerp 
voor al haar fietszitjes, zodat je verzekert bent van optimale 
bescherming. Eén van de kenmerken die door de Duitse 
Stiftung Warentest hoog gewaardeerd werd.
De onafhankelijke Duitse consumentenorganisatie en -stichting, Stiftung Warentest, voerde een 
gedetailleerde test en analyse uit van verschillende fietszitjes in de markt.
 
Bobike ONE 1P & E-BD was één van de modellen die werd getest en hij doorstond de test 
met vlag en wimpel. Dit resulteerde in het gerespecteerde GUT-label.
 
Dit betekent dat de Bobike ONE 1P&E-BD hoog scoort in de belangrijkste categorieën van 
Stiftung Warentest; veiligheid, comfort, functionaliteit, bruikbaarheid, duurzaamheid  
en chemische tests.
 
De uitgevoerde tests waren niet enkel een extreme reproductie van de tests uitgevoerd voor 
de EN14344 standaard (de Europese veiligheidsnorm voor fietszitjes). Als onderdeel van  
de tests werden daadwerkelijke families ingezet die de fietszitjes gebruikten voor  
dagelijks woon-school-werkverkeer.

De Bobike ONE slaagde niet slechts voor de mechanische en chemische  
tests, het veroverde tevens de harten van de vaders, moeders en  
bovenal, de kinderen, die deelnamen aan de test.  
De veiligheid van onze fietszitjes is onze hoogste prioriteit en om te worden  
beloond met de hoogste scores in de categorieën veiligheid, gebruik en  
functionaliteit, motiveert ons om door te gaan en de veiligste en  
meest betrouwbare fietszitjes te maken. 
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Geïnspireerd door iconische 
items die moderne 

technologie én onze levens 
beïnvloeden. Iconen die je  
elke dag, overal, ziet.  
Net als onze fietszitjes.
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#BobikeMemories

Deel jouw 
momenten

met ons
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voor plaatsing op een voor plaatsing op eenvoor plaatsing op een voor plaatsing op een

< 35 kg 5 tot 10 jaar

ACHTERZITJE VOOR 
FRAMEBEVESTIGING

mijn baby is mijn kind is mijn kind is

< 15 kg 9 maanden tot 3 jaar

VOOR
ZITJE

Ik heb nodig een... Ik kan kiezen tussen een…

of

Ik heb nodig een…

STANDAARD STUURBUIS
Ø22 tot 32 mm

STUURBUIS
MTB 1 1/8”

ZADELBUIS
Ø28 tot 50 mm

< 22 kg 1 tot 5 jaar

ACHTERZITJE
VOOR DRAGER-

BEVESTIGING

ACHTERZITJE
VOOR FRAME-
BEVESTIGING

ZADELBUIS
Ø28 tot 40 mm

120 tot 185 mm
25 kg = ok

one mini + windscreen  - page 29 one maxi E-BD - page 35 one maxi 1P & E-BD - page 35

bobike GO® dragerbevestiging - page 20 

120 tot 185 mm

bobike GO® framebevestiging - page 22

exclusive maxi/edition tour E-BD - page 49 exclusive maxi/edition tour 1P & E-BD - page  53

CLASSIC junior - page 61

exclusive edition mini + windscreen - page 43 

hoe kies ik mijn fietszitje



voor plaatsing op een voor plaatsing op eenvoor plaatsing op een voor plaatsing op een

< 35 kg 5 tot 10 jaar

ACHTERZITJE VOOR 
FRAMEBEVESTIGING

mijn baby is mijn kind is mijn kind is

< 15 kg 9 maanden tot 3 jaar

VOOR
ZITJE

Ik heb nodig een... Ik kan kiezen tussen een…

of

Ik heb nodig een…

STANDAARD STUURBUIS
Ø22 tot 32 mm

STUURBUIS
MTB 1 1/8”

ZADELBUIS
Ø28 tot 50 mm

< 22 kg 1 tot 5 jaar

ACHTERZITJE
VOOR DRAGER-

BEVESTIGING

ACHTERZITJE
VOOR FRAME-
BEVESTIGING

ZADELBUIS
Ø28 tot 40 mm

120 tot 185 mm
25 kg = ok

one mini + windscreen  - page 29 one maxi E-BD - page 35 one maxi 1P & E-BD - page 35

bobike GO® dragerbevestiging - page 20 

120 tot 185 mm

bobike GO® framebevestiging - page 22

exclusive maxi/edition tour E-BD - page 49 exclusive maxi/edition tour 1P & E-BD - page  53

CLASSIC junior - page 61

exclusive edition mini + windscreen - page 43 

#GoOnAdventures

Beken kleur 
Zoals de grote miss Lauper in de jaren tachtig zong; “I see your 
true colors and that’s why I love you. Don’t be afraid to let 
them show, true colors are beautiful”. Throwback naar de 
jaren tachtig, toen we nog tijd hadden om op de fiets een ijsje  
te halen. Kies je smaak, kies je kleur en let’s GO! 

De Bobike GO is speciaal ontworpen voor 
de internationale markt, waar fietspaden 
niet de norm zijn. Nu kan men over 
de hele wereld genieten van  slank en 
stijlvol Dutch design in combinatie met 
verhoogde bescherming. De GO is een 
eenvoudig te gebruiken fietszitje dat 
perfect is voor een veelzijdige familie 
die eraan toe is om het dagelijkse 
woon-werkverkeer op een leuke 
en gezonde manier aan te pakken.
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#ShowYourTrueColors
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ALLEEN VOOR
DRAGERS

dragers
achterzitje met dragerbevestiging

De Bobike GO heeft een slank en stijlvol Dutch design en kenmerkt zich door een verhoogde 
beschermende schaal rond het hoofd. Net als alle andere Bobike zitjes, heeft ook de GO een
dubbelwandige kuip voor extra veiligheid. De gebruiksvriendelijke bagagedragerbevestiging 
is geïntegreerd in het zitje en past op bagagedragers met een breedte van 120 tot 185 mm en 
buisdiameters van 10 tot 16 mm. Bovendien heb je helemaal geen gereedschap nodig om het 
zitje te monteren. De Bobike GO is beschikbaar in vijf prachtige pastelkleuren en is uiteraard 
goedgekeurd door TUV en hij voldoet aan de EN 14344 veiligheidsnorm.

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg. 120 tot 185 mm Ø 10 tot 16 mm

veiligheid
Uniek, versterkt, dubbelwandig zitje.
Veiligheidsreflector achterop voor extra zichtbaarheid.
Verbeterde, solide, Easy-Click sluiting.
Geïntegreerde voetbescherming houdt voetjes uit de spaken.
Extra veiligheidsriem voor rond het frame.
Dragerbevestiging compatibel met bagagedragers
met ISO 11243 keurmerk.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen gordel.
Bobike GO® komt volledig geassembleerd en kan daardoor
rechtstreeks uit de doos gebruikt worden. Het zitje kan tevens 
naar gelang de lengte van de bagagedrager of het kind versteld 
worden.
Kan zonder gereedschap op de fiets gemonteerd worden.
Waterproof en schokdempend kussen.

design
Slank en stijlvol Dutch design in combinatie met
geïntegreerde, verhoogde bescherming van de kuip.
Dragerbevestiging geïntegreerd in het zitje
– geen gereedschap nodig voor montage.
Dutch Design & Made in Europe.

9 tot 22kg

9 maanden tot 5 jaar

e-bike passing
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 lemon sorbet / 8012300001

vanilla cup cake / 8012300002

cotton candy pink / 8012300004

marshmallow mint / 8012300003

macaron grey / 8012300005

product afmeting
864 x 408 x 273 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
3215 g / 7,09 lb
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frames

ALLEEN VOOR
FRAME

achterzitje voor framebevestiging

Deze framebevestiging is een nieuw systeem binnen de Bobike range en het is voorzien van een 
veiligheidshouder met groene indicatoren die een visueel signaal geven m.b.t. juiste installatie van 
het fietszitje. De framebevestiging laat je tevens het zitje in 3 posities verschuiven naar gelang van
de lengte van het kind of de maat van de fiets. De nieuwe framebevestiging past op ronde en ovale 
zadelbuizen met een diameter tussen 28 en 40 mm en is speciaal ontworpen zodat de remkabel 
niet in het gedrang k omt. De benodigde buislengte is 105 mm.

Frames: voor ronde en ovale buizen. Ø 28 tot 40 mm 105 mm

9 tot 22kg

9 maanden tot 5 jaar

e-bike passing

nº 5 bijgesloten

veiligheid
Uniek, versterkt, dubbelwandig zitje.
Veiligheidsreflector achterop voor extra zichtbaarheid.
Verbeterde, solide, Easy-Click sluiting.
Geïntegreerde voetbescherming houdt voetjes uit de spaken.
Extra veiligheidsriem voor rond het frame.
Groene indicatoren geven correcte montage aan.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen gordel.
De framebevestiging laat je het zitje in 3 posities verschuiven
naar gelang van de lengte van het kind of de maat van de fiets.
Inclusief montage materiaal – geen extra gereedschap nodig
Past op fietsen met- en zonder bagagedrager
Waterproof en schokdempend kussen.

design
Slank en stijlvol Dutch design in combinatie met
geïntegreerde, verhoogde bescherming van de kuip.
Dutch Design & Made in Europe.
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marshmallow mint / 8012400003

cotton candy pink / 8012400004

 lemon sorbet / 8012400001

vanilla cup cake / 8012400002

macaron grey / 8012400005

product afmeting
864 x 408 x 273 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
4470 g / 9,85 lb
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GO accessoires en onderdelen

Regenhoes
Bescherm jouw Bobike zitje tegen regen, sneeuw of hagel met een regenhoes voor 
jouw Bobike GO® fietszitje. 
 
Ref. 8015300048

Veiligheidshouder voor op het frame
Het ideale onderdeel wanneer je de Bobike GO® op twee verschillende fietsen 
wilt gebruiken. Ideaal voor woon-werkverkeer. Past op zadelbuizen tussen Ø28 
en 40mm. Benodigde lengte voor installatie is 105 mm. Past op ronde en ovale 
buizen en is speciaal ontworpen om te voorkomen dat de remkabel in het gedrang 
komt. Rubber pads aan de binnenkant zorgen ervoor dat je frame niet beschadigd. 
Inclusief gereedschap.
 
Ref. 8015300194

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Bobike GO®. Verkocht per set, inclusief 
voetriempjes. 
Ref. 8015300175

Gordel
Vervangende gordel voor de Bobike GO®. Inclusief Easy-Click sluiting.  
Geen gereedschap nodig.
 
Ref. 8015300195

Kussen
Vervangend kussen voor de Bobike GO®. Waterdicht en comfortabel.
 
Ref. 8015300196
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#BobikeMemories
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#LetsTalk



one

#OneForTheCity

Let’s Talk
Van old school telefoons tot smartphones. Moderne technologie 
maakt ons afhankelijk van schermpjes. We gaan nergens heen 
zonder onze smartphones. Leg je telefoon eens een tijdje weg en 
geniet van hoe jouw baby de wereld ziet tijdens een fietstocht. 
Haal dan je telefoon weer tevoorschijn om die enorme 
lach op jullie gezichten vast te leggen.

De Bobike ONE is een modieus fietszitje
dat altijd on-trend is. Met regelmaat worden 
er nieuwe kleuren geïntroduceerd. 
Zijn compacte ontwerp laat je met gemak
door een drukke stad manoeuvreren  
en de dubbelwandige kuip houdt jouw 
kind veilig. De Bobike ONE is TUV 
gekeurd en voldoet aan de EN 14344 
veiligheidsnorm.
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one mini

VOORZITJE

one

voorzitje

De Bobike ONE mini is een kinderzitje voor montage voorop de fiets en geschikt voor kinderen met
een leeftijd vanaf ongeveer 9 maanden tot 3 jaar of tot een lichaamsgewicht van 15 kg. De Bobike
ONE mini wordt geleverd inclusief montagemateriaal voor smallere en bredere stuurbuizen.
Voor montage op een A-head stuurpen is een adapter verkrijgbaar.

Past op ronde en ovale stuurbuizen 35 mm Ø 22 tot 32 mm MTB 1 1/8”

9 tot 15 kg

standaard Ø 22 tot 32 mm MTB 1 1/8”

veiligheid
Uniek, versterkt dubbelwandig kuipje voor extra veiligheid.
Verbeterde, solide Easy-Click sluiting.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Comfortabele, waterafstotende en schokdempende
zitting van EVA materiaal.
Zachte en comfortabele schouderriemen.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Op 2 punten te verstellen gordel.
Inclusief montage gereedschap.

design
Het montageblok is geschikt voor voor smallere
en bredere stuurbuizen.
Bijpassend windscherm en helm zijn apart verkrijgbaar.
Dutch Design & Made in Europe.

9 maanden tot 3 jaar

nº 5 inclusief

e-bike compatibel



mighty mustard / 8012000010
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mighty mustard
nieuwe kleur Bee Nice. Save Bees.

*voor elk verkocht fietszitje in de kleur
mighty mustard, doneren we een
deel van de opbrengst aan een
organisatie die zich inzet voor
het behoud van bijen.
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coffee brown / 8012000012

chocolate brown / 8012000004

bahama blue / 8012000009

urban grey / 8012000003

urban black / 8012000001 snow white / 8012000002

olive green / 8012000008

strawberry red / 8012000006

one

product afmeting
60 x 320 x 220 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
2705 g / 5,96 lb  
(incl. bevestigingsmateriaal)



32

olive green / 8015500008

mighty mustard / 8015500010

urban grey / 8015500003

bahama blue / 8015500009

snow white / 8015500002

coffee brown / 8015500012

urban black / 8015500001

strawberry red / 8015500006

chocolate brown / 8015500004

one

product afmeting
565 x 390 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 4 windschermen.

product gewicht
912 g / 2,0 lb

one+ windscherm
passend bij de bobike one mini

the protective one
Het Bobike ONE+ windscherm is gemaakt 
van sterk, slagvast en volledig transparant 
materiaal. Zijn opvallende design vormgeving 
en kleuraccent passen perfect bij jouw Bobike 
ONE mini fietszitje.Het windscherm is in een 
handomdraai te bevestigen en te verwijderen. 
Je bevestigt het Bobike ONE windscherm 
direct in het montageblok van jouw Bobike 
mini. Het windscherm kan tevens gebruikt 
worden in combinatie met de Bobike A-head 
adapter.

design
Volledig polycarbonaat scherm.
Verstelbare posities.
Verkrijgbaar in de kleuren van de Bobike ONE zitjes.
N.B.: Bevestigingsblok en gereedschap niet bijgesloten.
Dutch Design & Made in Europe.

mighty
mustard

nieuwe kleur
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one mini accessoires en onderdelen

Stuur met slaaprol
Sommige kinderen willen mee doen als ze met je meegaan op de fiets. Het Bobike 
stuurtje geeft ze het idee dat ze mee kunnen sturen. En wanneer ze uitgeput raken, is 
de slaaprol er om ze op te vangen wanneer ze in slaap vallen. Het stuurtje met slaaprol 
past op de Bobike ONE mini en laat voldoende ruimte over voor de plaatsing van een 
windscherm.

Ref. 8015300165

Regenhoes ONE mini
 Bescherm je Bobike zitje tegen regen, sneeuw en hagel met een regenhoes voor jouw 
Bobike ONE mini. De regenhoes komt in een handig reisetui zodat je het eenvoudig 
mee kunt nemen en opbergen. 
 
Ref. 8015300044

A-Head adapter
Met deze beugel kan een Bobike kinderzitje probleemloos op een fiets met A-Head 
balhoofdstel gemonteerd worden. Een verstelbare stuurpen blijft bruikbaar en ook 
een display of controller van een elektrische fiets kan op zijn plek blijven zitten.  
De benodigde montage ruimte is slechts 4mm.
 
Ref. 8015300139

Mini cijferslot
Extra bescherming en veiligheid voor jouw Bobike mini zitje. Het slotje dat je al kent 
van de Bobike ONE en Exclusive maxi is nu verkrijgbaar in een mini uitvoering voor 
extra veiligheid voor jouw voorzitje.
 
Ref. 8015300205

Universeel montageblok
 Dit montageblok wordt standaard mee geleverd wanneer je een Bobike mini kinderzitje aanschaft. 
Wil je een extra montageblok of heb je een vervangend blok nodig? Ze zijn los verkrijgbaar. Dit blok 
past op standaard stuurbuizen Ø 22-32mm en op MTB stuurbuizen: 1-1/8”. Voldoet aan de EN14344 
veiligheidstandaard. De afmetingen van de beugel zijn 10 x 8 x 3,5 cm of 3,94 x 3,15 x 1,38” (bxdxh). 

Ref. 8015300043

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Bobke ONE.
Worden per set verkocht, inclusief voetriempjes.

Ref. 8015300146

Windschermhouder
Windschermhouder voor de Bobike ONE en Classic mini. De houder past in hetzelfde 
montageblokje dat je gebruikt om het zitje te monteren.
 
Ref. 8015300021

nieuw model
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VOOR DRAGERS
(E-BD) SYSTEEM

VOOR FRAMES 
EN DRAGERS 

(1P&E-BD)

one

one maxi
achterzitje met frame- en dragerbevestiging

De Bobike ONE maxi is een trendy, compact fietszitje waarmee je met gemak door het drukke 
stadsleven manouvreert. De ONE maxi is een fietszitje voor achterop je fiets en geschikt voor 
kinderen met een gewicht tot 22kg. 

 De onafhankelijke Duitse consumenten organisatie en stichting - Stiftung Warentest - voerde een 
uitgebreide test en analyse uit met diverse merken en modellen fietszitjes.

De Bobike ONE 1P&E-BD was één van de getestte fietszitjes en hij doorstond de test met vlag en wimpel. 
Dit resulteerde in het gerespecteerde GUT label.

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

Frames: voor ronde buizen.
Dragers: van 120 tot 175mm breed en gekeurd tot 27kg.

120 tot 175 mm Ø 10 tot 16 mm Ø 28 tot 40 mm 80 mm

9 tot 22kg

e-bike compatibel

veiligheid
Uniek versterkt, dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Reflector achterop voor extra zichtbaarheid.
Verbeterde, solide Easy-Click sluiting.
Inclusief cijferslot.
EASY bevestiging is geschikt voor bagagedragers
met het ISO 11243 keurmerk.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Comfortabele, waterdichte, schokdempende
zitting van EVA materiaal.
Zachte, comfortabele schouderriemen.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen gordel.

design
EASY bevestigingssysteem voor snelle montage én om
het zitje eenvoudig op een andere fiets te plaatsen.
One System fits all: bevestig het fietszitje aan je frame
óf op je bagagedrager (1P&E-BD).
Coole, on-trend kleuren.
Dutch Design & Made in Europe.
Beloond met Good Industrial Design award (2015).
Beloond met Gut Label van Siftung Warentest (2018).

cijferslot meegeleverd9 maanden tot 5 jaar

nº 5 inclusief
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bahama blue (E-BD) / 8012100009bahama blue (1P&E-BD) / 8012200009

GUT (2,3)

Ausgabe 
3/2018

18JH51
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mighty mustard (1P&E-BD) / 8012200010 
mighty mustard  (E-BD) / 8012100010 olive green (1P&E-BD) / 8012200008

olive green (E-BD) / 8012100008

urban black (E-BD) / 8012100001
urban black (1P&E-BD) / 8012200001

snow white (E-BD) / 8012100002
snow white (1P&E-BD) / 8012200002coffee brown  (1P&E-BD) / 8012200012

coffee brown (E-BD) / 8012100012

chocolate brown (E-BD) / 8012100004 urban grey (E-BD) / 8012100003 strawberry red (E-BD) / 8012100006
chocolate brown (1P&E-BD) / 8012200004 urban grey (1P&E-BD) / 8012200003 strawberry red (1P&E-BD) / 8012200006

one

*voor elk verkocht fietszitje in de kleur
mighty mustard, doneren we een
deel van de opbrengst aan een
organisatie die zich inzet voor
het behoud van bijen.

product afmeting
760 x 400 x 380 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
EB-D - 3280 g / 7,23 lb
 1P&E-BD - 5515 g / 12,16 lb
(incl. bevestigingsmateriaal)
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E-BD  1P & E-BD

Wanneer je voor de One system fits all bevestiging kiest, ontvang je
alle benodigde materialen om het fietszitje aan je frame of op je
bagagedrager te monteren. Zo handig! Simply safe.

DRAGER

FRAMES
EN DRAGERS
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one maxi accessoires en onderdelen

Regenhoes maxi
Bescherm jouw Bobike ONE maxi zitje tegen regen, sneeuw en hagel met een 
regenhoes die past om jouw achterzitje. De regenhoes komt in een handige reisetui, 
makkelijk mee te nemen en op te bergen.
 
Ref. 8015300045

Maxi cijferslot
 Extra bescherming en veiligheid voor jouw ONE en Exclusive maxi zitje. Nu verkrijgbaar 
als vervangingsonderdeel. Lengte - 65 cm. 
 
Ref. 8015300206

1P Montageset
Als je een Bobike ONE of Exclusive maxi met EASY bevestiging op je fiets wilt monteren 
maar je hebt geen bagagedrager of jouw bagagedrager voldoet niet, dan is de 1P 
montagebeugel dé oplossing voor jou. Je bevestigt de beugel aan je zadelbuis en hij past op 
frames met ronde buizen met een diameter tussen de 28-40 mm en hij is geschikt voor 26” 
en 28” fietsen. De 1-Punt montage beugel voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

1P Montageset (beugel + blok)
 
Ref. 8015300145

1P Montage beugel  
 
Ref. 8015300141

1P Montage blok (incl. gereedschap) 
 
Ref. 8015300142

Montagekader EASY bevestiging systeem (E-BD)
Bobike’s EASY bevestigingssysteem verzekert je van een super snelle montage en 
maakt het bovendien razend eenvoudig om je Bobike zitje op een andere fiets te 
monteren. EASY past op bagagedragers met een breedte tussen de 120-175mm en 
een buisdiameter tussen 10-16mm (enkel ronde buizen) en is speciaal ontworpen om 
zowel op e-bikes als op gewone fietsen te passen. Het EASY montage systeem voldoet 
aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Ref. 8015300053

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Bobike ONE Maxi.  
Wordt per set verkocht, inclusief voetriempjes.

Ref. 80153000175

nieuw model
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#WriteYourStory



#LovingTheOutdoors

Schrijf jouw verhaal

De romantiek van een ouderwetse typemachine. Elke toetsaanslag 
draagt bij aan het verhaal. Een nieuw vel papier indraaien, het lint 
verwisselen ... Stel je voor dat je leven jouw boek is en dat jij de auteur 
bent. Elke herinnering die je maakt is een nieuw hoofdstuk in je boek. 
Maak lange fietstochten en creëer veel herinneringen. 
Schrijf een geweldig boek.

Wij houden van het buitenleven en we geven om het milieu. We maken graag
langere fietstochten. Om familie te bezoeken of gewoon om van het mooie
weer en de prachtige natuur te genieten. De Bobike Exclusive heeft een uniek
voorgevormd gordelsysteem dat sluit in de rugleuning van het zitje. De gordel 
houdt je kindje rechtop, zelfs wanneer het in slaap valt. Het kleine stuurtje laat 
je kindje actief deelnemen aan de fietstocht. De Bobike Exclusive is TUV 
gekeurd en voldoet aan de EN 14344 veiligheidsnorm.

exclusive
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VOORZITJE

exclusive

exclusive edition mini
voorzitje

De Bobike Exclusive is speciaal ontworpen voor langere tochten. Het lichaamsomsluitende ontwerp en 
de unieke voorgevormde gordels die in de rugleuning sluiten houden je kindje rechtop, zelfs wanneer het 
in slaap valt. Zo mooi en zo veilig dat de Consumentenbond hem als Best Getest en Beste Koop betitelde. 
De Bobike Exclusive mini is een kinderzitje voor montage voorop de fiets en geschikt voor kinderen met 
een leeftijd vanaf ongeveer 9 maanden tot 3 jaar of tot  lichaamsgewicht van 15 kg. De Bobike Exclusive 
mini wordt geleverd inclusief montagemateriaal voor smallere en bredere stuurbuizen. Voor montage 
op een A-head stuurpen is een adapter verkrijgbaar.

35 mmPast op ronde en ovale stuurbuizen Ø22 tot 32 mm & 1 1/8”

veiligheid
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Unieke voorgevormde gordels houden je kind rechtop.
Lichaamsomsluitend ontwerp voor extra bescherming.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Gordel kan op 3 punten in de rugleuning geplaatst worden.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig. 
Eenvoudig te verstellen gordel. 
Inclusief inbussleutel.

design
Het montageblok past op smallere en bredere stuurbuizen.
Het geïntegreerde stuurtje laat kinderen actief deelnemen.
Bijpassend windscherm en helm verkrijgbaar.
Uitgeroepen tot Beste Koop door de Consumentenbond. 
Best getest door de Consumentenbond.
Dutch Design & Made in Europe.

9 tot 15 kg

nº 5 inclusief

9 maanden  tot 3 jaar
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urban grey / 8011000020

exclusive

urban
grey

nieuwe kleur

nieuwe kleur 
urban grey
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cinnamon brown / 8011000018

denim deluxe / 8011000019 urban black  / 8011000016safaric chic / 8011000017

*

denim deluxe / 8011000019 urban black  / 8011000016safaric chic / 8011000017

exclusive

wordt los verkocht.

product afmeting
600 x 290 x 250 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
2500 g / 5,51 lb  
(incl. montage materiaal)
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cinnamon brown / 8015200015

urban grey / 8015200017 denim deluxe / 8015200016 safari chic / 8015200014 urban black / 8015200013

exclusive

exclusive mini
windscherm
passend bij de bobike exclusive mini

Het Exclusive windscherm bestaat uit 
een solide, slagvast transparant scherm 
in combinatie met een stevige kunststof 
onderkant in een kleur passend bij jouw 
Exclusive zitje. Het windscherm is in no-
time geïnstalleerd en verwijderd, zonder 
gereedschap. Je klikt het simpelweg in het 
stuur van het zitje.

 

veiligheid
Solide, transparant scherm.
Slagvast.

design
Wordt bevestigd aan het stuur van de
Exclusive mini, geen gereedschap nodig.
Verkrijgbaar in 5 kleuren, passend bij de zitjes.
Polycarbonaat scherm & stevige onderkant van
kunststof voor optimale bescherming.
Dutch Design & Made in Europe.

urban
grey

nieuwe kleur

product afmeting
635 x 400 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Omdoos bevat 7 windschermen.

product gewicht
780 g / 1,73 lb
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exclusive edition mini accessoires en onderdelen

Regenhoes mini
Bescherm je Bobike zitje tegen regen, sneeuw en hagel met een regenhoes voor jouw Bobike 
Exclusive mini. De regenhoes komt in een handig reisetui zodat je het eenvoudig mee kunt  
nemen en opbergen.
Ref. 8015300045

Hoofdsteun
Wanneer je graag langere tochten maakt met je kinderen, plaats dan een hoofdsteun op je Exclusive 
mini zitje. De hoofdsteun ondersteunt het gewicht van het hoofdje waardoor kleine kindjes 
comfortabel van langere ritten kunnen genieten. De hoofdsteun heeft een comfortabel en uitwasbaar 
kussentje en is verkrijgbaar in een kleur passend bij jouw zitje.
Ref. 88015300105 (urban black) | 8015300147 (safari chic) | 8015300148 (cinnamon brown) 
         8015300149 (denim deluxe) | 8015300207 (urban grey) 

A-Head adapter
Met deze beugel kan een Bobike kinderzitje probleemloos op een fiets met A-Head balhoofd-
stel gemonteerd worden. Een verstelbare stuurpen blijft bruikbaar en ook een display of 
controller van een elektrische fiets kan op zijn plek blijven zitten. De benodigde montage 
ruimte is slechts 4mm.
Ref. 8015300139

Universeel montageblok
 Dit montageblok wordt standaard mee geleverd wanneer je een Bobike mini kinderzitje aanschaft. Wil je een 
extra montageblok of heb je een vervangend blok nodig? Ze zijn los verkrijgbaar. Dit blok past op standaard 
stuurbuizen Ø 22-32mm en op MTB stuurbuizen: 1-1/8”. Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.  
De afmetingen van het blok zijn 10 x 8 x 3,5 cm of 3,94 x 3,15 x 1,38” (bxdxh).

Ref. 8015300043

Voetsteunen en riempjes
Vervangende voetsteunen voor de Exclusive mini. Uitsluitend verkrijgbaar in zwart.
Ref. Voetsteunen 8015300117
Ref. Riempjes 8015300137

Kussen en drukknop
Vervangend kussen voor de Exclusive mini. Uitwasbaar, waterafstotend en verkrijgbaar in een 
kleur passend bij jouw zitje. Gebruik het drukknopje om het kussen aan het zitje of aan de 
hoofdsteun te bevestigen. Let op! In het zitgedeelte van het kussen hoort geen knopje te zitten. 
Het gaatje in de zitting van de Exclusive is een afwateringsgaatje zodat regenwater weg kan.
Ref. Kussen 8015300080 (urban black/urban grey) | 8015300150 (safari chic) 
8015300151 (cinnamon brown)8015300152 (denim deluxe)
Ref. Knopje 8015300114

Schouderdeel en zachte cover
 De unieke voorgevormde gordel is met één hand te bedienen en hij houdt je kindje rechtop, 
zelfs wanneer het in slaap valt. De zachte cover biedt extra comfort voor gevoelige schouders.
Ref. Schouderdeel 8015300115  (black) | 8015300160 (brown)
Ref. Zachte cover 8015300203 (grijs) - per set

Stuur en schroef
 Een vervangd stuurtje voor de Exclusive Mini. Het stuurtje laat kinderen actief deelnemen aan 
de fietstocht.
Ref. Stuur 8015300120
Ref. Schroef 8015300021

Windscherm bevestiging
 Dit is de bevestiging om het windscherm aan de Exclusive mini te bevestigen..
Ref. 8015300122 (black) | 8015300161 (off-white) | 8015300162 (denim deluxe)| 8015300208 (urban grey)

nieuw model
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VOOR DRAGERS
(E-BD) SYSTEEM

VOOR FRAMES 
EN DRAGERS 

(1P&E-BD)

exclusive maxi

exclusive

De Bobike Exclusive is een stijlvol en fris Nederlands ontwerp dat perfect past bij de huidige 
fietstrends. De unieke voorgevormde gordel is met één hand te bedienen en zorgt ervoor dat  
je kind altijd rechtop zit, zelfs als het in slaap valt. De Bobike Exclusive Maxi is een fietszitje  
voor montage achterop je fiets en het is geschikt voor kinderen van ongeveer 9 maanden 
tot 5 jaar of met een lichaamsgewicht van maximaal 22 kg.

9 tot 22kg

e-bike compatibel

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Gordel kan op 5 verschillende hoogtes geplaatst worden.
Inclusief montagesleutel.

design
EASY bevestigingssyteem voor snelle installatie én om
het zitje eenvoudig op een andere fiets te plaatsen.
One System fits all optie: bevestig het zitje aan je
frame óf op je drager (1P&E-BD).
Dutch Design & Made in Europe.

cijferslot meegeleverd

9 maanden tot 5 jaar

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

Frames: voor ronde buizen.
Dragers: van 120 tot 175mm breed en gekeurd tot 27kg.

120 tot 175 mm Ø 10 tot 16 mm Ø 28 tot 40 mm 80 mm

nº 5 inclusief

achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

veiligheid
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Uniek voorgevormd gordelsysteem houdt je kind rechtop.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Dragerbevestiging past op dragers met het ISO 11243 keurmerk.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Inclusief cijferslot.
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cinnamon brown E-BD / 8011200020  
cinnamon brown 1P&E-BD / 8011100015

denim deluxe 1P&E-BD / 8011100016
denim deluxe E-BD / 8011200021

urban grey E-BD / 8011200022

urban grey 1P&E-BD / 8011100017

urban black E-BD / 8011200018
urban black 1P&E-BD / 8011100013

safari chic E-BD / 8011200019
safari chic 1P&E-BD / 8011100014

exclusive

urban
grey

nieuwe kleur

Wanneer je voor de One system fits all bevestiging 
kiest, ontvang je alle benodigde materialen om 
het fietszitje aan je frame of op je bagagedrager te 
monteren. Zo handig! 
Simply safe.

product afmeting
760 x 370 x 350 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
EB-D - 3305 g / 7,29 lb
1P&E-BD - 5540 g / 12,21 lb 
(incl. montagemateriaal)
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VOOR DRAGERS
(E-BD) SYSTEEM

VOOR FRAMES 
EN DRAGERS 

(1P&E-BD)

exclusive edition tour

exclusive

De Bobike Exclusive Tour is het perfecte zitje voor langere tochten of fietsvakanties. De Exclusive Tour 
heeft een in hoogte verstelbare hoofdsteun die extra bescherming biedt. De unieke, voorgevormde 
gordel is met één hand te bedienen en houdt je kind rechtop, zelfs wanneer het in slaap valt. Door deze 
eigenschappen kunnen kinderen comfortabel van langere ritten genieten. De Bobike Exclusive tour 
is een kinderzitje voor montage achterop de fiets en geschikt voor kinderen met een leeftijd vanaf 
ongeveer 18 maanden tot 5 jaar of tot een lichaamsgewicht van 22 kg.

9 tot 22kg

e-bike compatibel

comfort
Verstelbare hoofdsteun – tot 10 cm verticaal.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen gordel.
Inclusief montagesleutel.

design
EASY montage systeem voor snelle installatie en om
het zitje eenvoudig op een andere fiets te plaatsen.
Uniek kenmerk voor One System fits all (1P&E-BD):
monteer je zitje aan het frame óf op je bagagedrager.
Dutch Design & Made in Europe.

cijferslot meegeleverd

9 maanden tot 5 jaar

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

Frames: voor ronde buizen.
Dragers: van 120 tot 175mm breed en gekeurd tot 27kg.

120 tot 175 mm Ø 10 tot 16 mm Ø 28 tot 40 mm 80 mm

nº 5 inclusief

achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

veiligheid
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid. 
Verhoogde hoofdbescherming – ideaal voor lange tochten. 
Unieke voorgevormde gordels houden je kind rechtop. 
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming. 
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm. 
Inclusief cijferslot.
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10 cm/3,93”

cinnamon brown E-BD / 8011400035
cinnamon brown  1P&E-BD / 8011300023

urban grey 1P&E-BD / 8011300025
urban grey E-BD / 8011400037

urban black 1P&E-BD / 8011300021 urban black E-BD / 8011400033

safari chic E-BD / 8011400034
safari chic 1P&E-BD / 8011300022

denim deluxe E-BD / 8011400036
denim deluxe 1P&E-BD / 8011300024

product afmeting
760/860 uitschuifbaar
x 370 x 350

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
EB-D - 4070 g / 8,97 lb
1P&E-BD - 6300 g / 13,89 lb
(incl. montagemateriaal)

Wanneer je kiest voor de One System fits all 
bevestiging, ontvang je alle benodigde onderdelen 
om het zitje aan het frame of op de bagagedrager  
te monteren. Zo handig!
Simply safe.

groeit mee
met je kind

extra comfort
voor je kind

urban
grey

nieuwe kleur
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exclusive maxi & edition tour
accessoires en onderdelen

nieuw model

Regenhoes
Bescherm je Bobike zitje tegen regen, sneeuw en hagel met een regenhoes voor jouw 
Bobike Exclusive maxi of tour. De ruime afmeting garandeert complete bedekking van 
het zitje, zelfs bij de Exclusive tour.
Ref. 8015300048

Maxi cijferslot
 Extra bescherming en veiligheid voor jouw Exclusive maxi en tour zitje. Nu verkrijgbaar 
als vervangingsonderdeel. Lengte - 65 cm. 
 
Ref. 8015300206

1P Frame montage set
Als je een Bobike met EASY montage op je fiets wilt monteren maar je hebt geen 
achterdrager of jouw achterdrager voldoet niet, dan is de 1 Punt montage beugel dé 
oplossing voor jou. Je bevestigt de beugel aan je zadelbuis en hij past op frames met 
ronde buizen met een diameter tussen de 28-40 mm en hij is geschikt voor 26” en 28” 
fietsen. De 1-Punt montage beugel voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

1P Frame montage set (beugel + blok) 
Ref. 8015300145

1P Montage beugel   
Ref. 8015300141

1P Montage blok (incl. gereedschap)  
Ref. 8015300142

E-bike Montagekader – EASY montage systeem (E-BD)
Bobike’s EASY montage systeem verzekert je van een super snelle montage en maakt 
het bovendien razend eenvoudig om je Bobike zitje op een andere fiets te monteren. 
EASY montage past op bagagedragers met een breedte tussen de 120 - 175mm en een 
buisdiameter tussen 10-16mm (enkel ronde buizen) en is speciaal ontworpen om 
zowel op e-bikes als op gewone fietsen te passen. Het EASY montage systeem voldoet 
aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Ref. 8015300053

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Exclusive maxi en tour. Enkel verkrijgbaar in het zwart.
Ref. 8015300116

Kussen en drukknop
Vervangend kussen voor de Exclusive maxi. Uitwasbaar, waterafstotend en 
verkrijgbaar in een kleur passend bij jouw zitje. Gebruik het drukknopje om het 
kussen aan het zitje of aan de hoofdsteun te bevestigen. Let op! In het zitgedeelte van 
het kussen hoort geen knopje te zitten. Het gaatje in de zitting van de Exclusive is een 
afwateringsgaatje zodat regenwater weg kan.
Ref. Kussen maxi 8015300074 (urban black/urban grey) | 8015300153 (safari chic) 
8015300154 (cinnamon brown) | 8015300155 (denim deluxe)
Ref. Kussen tour 8015300102 (urban black/urban grey) | 8015300156 (safari chic) 
8015300157 (cinnamon brown)| 8015300158 (denim deluxe)
Ref. Knopje 8015300114

Schouderdeel en zachte cover
 De unieke voorgevormde gordel is met één hand te bedienen en hij houdt je kindje 
rechtop, zelfs wanneer het in slaap valt. De zachte cover biedt extra comfort voor 
gevoelige schouders.
Ref. Schouderdeel 8015300115  (black) | 8015300160 (brown)
Ref. Zachte cover 8015300203 (grijs) - per set

nieuw model
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#ClassicHits



CLASSIC

#ClassicSupport

Classic Hits
Wanneer je een klassieker op de radio hoort, 
word je onmiddellijk mee terug in de tijd
genomen. Vage herinneringen komen
weer tot leven. Soms komt zelfs een gevoel
of een geur terug. Klassiekers houden
herinneringen levend.  
Elk merk heeft een goede 
klassieker nodig.

Onze Classic Junior is al jaren het go-to Junior zitje.
Geen tierelantijnen, enkel een strak, functioneel
ontwerp. Het zitje biedt steun aan kinderen die 
oud genoeg zijn om zelfstandig achterop 
de fiets te zitten maar die zelf nog geen 
grote afstanden kunnen overbruggen.
De heupgordel voorkomt dat je 
kind achterop gaat staan. 
Het zitje heeft een handige 
tassenbeugel en wanneer het 
zitje niet in gebruik is, klap 
je hem  dicht en gebruik je
hem als bagagedrager.
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CLASSIC junior

VOOR FRAME

urban black / 8010500001

CLASSIC

achterzitje voor framebevestiging

De Bobike Classic Junior is een zitje dat steun biedt bij het zelfstandig rechtop zitten achterop de 
fiets. De Classic Junior heeft een draaggewicht tot maar liefst 35 kilogram. Het zitje is voorzien 
van een heupgordel zodat je kind niet kan gaan staan achterop de fiets. Verder is hij voorzien 
van een inklapbare tassenbeugel en wanneer het zitje niet gebruikt wordt, klap je hem dicht 
en gebruik je hem als bagagedrager. De Bobike Classic Junior is een junior zitje voor montage 
achterop de fiets en geschikt voor kinderen met een leeftijd 5 tot 10 jaar of tot een lichaamsgewicht 
van 35 kg. De Bobike Classic Junior wordt geleverd inclusief montagemateriaal voor bevestiging 
aan de zadelbuis. Deze bevestiging past op ronde en ovale buizen met een diameter van 28-50mm. 
De Bobike Classic Junior is niet geschikt voor e-bikes met een batterij in de bagagedrager.

Framebevestiging (zadelbuis)
Voor ronde buizen Ø28-50mm.

maximaal 35kg

veiligheid
In hoogte verstelbare voetsteunen.
In lengte verstelbare heupgordel.
De meegeleverde voetbeschermingsplaten
voorkomen dat voeten tussen de spaken komen.

comfort
Inclusief handige tassenbeugel. 
Ingeklapt doet het zitje dienst als bagagedrager.

design
Slank & inklapbaar ontwerp (ruimte besparend).
Kan tevens gebruikt worden als bagagedrager.
Dutch Design & Made in Europe.

5 tot 10 jaar

Ø 28 tot 50 mm 35 mm

nº 5 inclusief

product afmeting
320 / 70 (ingeklapt) x 250 x 380 mm

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

product gewicht
4335 g / 9,56 lb (incl. montagemateriaal)
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#ClassicSupport
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CLASSIC junior accessoires en onderdelen
Montage set (blok & knoppen)
Met deze montage set heb je alle benodigdheden om een Classic zitje aan de zadelbuis te 
monteren (Ø 28 - 50 mm). Het bevat tevens de vergrendelknoppen voor extra veiligheid. 
Ref. 8015300032

Montage set (blok)
Montage blok om een Classic zitje aan de zadelbuis te monteren (Ø 28 - 50 mm).
Ref. 8015300030

Voetbeschermingsplaat
Bescherm kindervoetjes door te zorgen dat ze niet tussen de spaken kunnen komen. De grote 
beschermingsplaten helpen je daarbij.
Ref. 8015300012

Kussen Bobike Classic junior
Vervangend kussen voor het Classic Junior zitje. Wasbaar en waterafstotend. Uitsluitend 
verkrijgbaar in het zwart.
Ref. 8015300133 

Heupgordel Bobike Classic junior
Vervangende 2-punt heupgordel voor de Classic Junior. De heupgordel voorkomt dat je kind 
kan gaan staan, doordat de heupgordel over de bovenbeentjes van je kind wordt bevestigd.
Ref. 8015300027

Standaard voetsteun Bobike Classic junior
Ref. 8015300125

Universele opklapbare voetsteun
Ref. 8015300001

Universele opklapbare voetsteun
Ref. 8015300002

Universele voetsteun (niet opklapbaar)
Ref. 8015300003

Universele opklapbare voetsteun (montage op as)
Ref. 8015300004

Universele opklapbare voetsteun (montage op as)
Ref. 8015300005
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#CaptureMemories

helmen



#SimplySafe

helmen
Leg herinneringen vast

Is het niet grappig hoe moderne technologie ons laat terug 
verlangen naar het verleden? Opeens is de polaroid camera weer 
helemaal hip. En met de uitgebreide collectie helmen van Bobike 
zie je er op elke foto geweldig uit!
 
Strike a pose, zeg cheese en leg herinneringen vast!

 
 
Bobike heeft een missie: we willen jou en 
je gezin helpen om de wereld te ontdekken
op een leuke, gezonde en bovenal, veilige
manier. Bied jezelf en je kind extra bescherming 
met een Bobike helm. In onze uitgebreide collectie 
vind je ongetwijfeld een helm die past bij jouw stijl
én bij jouw Bobike fietszitje. Al onze helmen
zijn TUV gekeurd en voldoen aan de 
CE-EN 1078 veiligheidsnorm.
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safari chic XS / 8742000002
safari chic S / 8742100002

urban grey XS / 8742000004 
urban grey S / 8742100004

denim deluxe XS / 8742000001
denim deluxe S / 8742100001

cinnamon brown XS / 8742000003
cinnamon brown S / 8742100003

bobike exclusive 
plus xs & s

helmen

Er is nu een high-end helm beschikbaar, passend bij het chique Exclusive fietszitje om de look 
compleet te maken. De helm heeft een in-mold constructie, verhoogde bescherming aan de 
achterkant en is voorzien van reflecterende decals zodat je kind extra zichtbaar is in het verkeer. 
Zeventien ventilatie-openingen houden het hoofd van je kind koel en een insectennet beschermt 
tegen rondvliegende beestjes. Met het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend 
en ook de thermisch gevormde padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm  
en het draagcomfort.

nieuw model

gewicht
XS- 185 g / 0,41lb
S- 205 g / 0,45lb 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 12 helmen.

maat
XS- 48-53 cm / 18,89-20,86”
S- 52-56 cm / 20,47-22,04”
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strawberry red XS / 8740800009
strawberry red S / 8740900009

urban grey XS / 8740800010
urban grey S / 8740900010

mighty mustard XS / 8740800011
mighty mustard S / 8740900011

chocolate brown XS / 8740800007
chocolate brown S / 8740900007

bahama blue XS / 8740800004
bahama blue S / 8740900004

coffee brown XS / 8740800005
coffee brown S / 8740900005

snow white XS / 8740800008
snow white S / 8740900008

olive green XS / 8740800006
olive green S / 8740900006

bobike one
plus xs & s
Laten we de stad opvrolijken met de kleuren van de ONE. Onze Bobike ONE fietszitjes zijn verkrijgbaar 
in negen kleuren en wij hebben voor elke kleur een bijpassende helm. De kleurrijke, matte helmen 
hebben een in-mold constructie en een verhoogde bescherming aan de achterkant. Met het slimme 
DIAL systeem maak je de helm eenvoudig perfect passend. De kinriem is zacht en comfortabel 
en de reflecterende decals zorgen dat je kind extra zichtbaar is. Tien ventilatie-openingen 
houden het hoofd van je kind koel en een insectennet beschermt tegen rondvliegende beestjes.

helmen

gewicht
XS- 210 g / 0,46lb
S- 220 g / 0,49lb 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 12 helmen.

maat
XS- 48-52 cm / 18,89-20,47”
S- 52-56 cm / 20,47-22,05”

nieuw model
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#BobikeMemories

helmen
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kids plus xs

bobike ahoy / 8742000005

bobike ballerina / 8742000007

bobike teddy bear / 8742000006

Deze helm is verkrijgbaar in drie vrolijke prints. Er is er vast één bij waar jouw baby blij van wordt. De 
helm heeft een in-mold constructie en een verhoogde bescherming aan de achterkant. Reflecterende 
decals zorgen dat jouw kind extra zichtbaar is in het verkeer. Meerdere ventilatie-openingen houden 
het hoofd van je kindje koel terwijl het insectennet ze beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met 
het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend en ook de thermisch gevormde 
padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.

gewicht
185 g
0,41lb 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 12 helmen.

maat
48-53 cm
18,89-20,86”

helmen
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bobike dino / 8742100005

bobike navy stars / 8742100006

bobike pinky zebra / 8742100007

kids plus s
Deze helm is verkrijgbaar in drie stoere prints. Er is er vast één bij waar jouw kind blij van wordt. De 
helm heeft een in-mold constructie en een verhoogde bescherming aan de achterkant. Reflecterende 
decals zorgen dat jouw kind extra zichtbaar is in het verkeer. Meerdere ventilatie-openingen houden 
het hoofd van je kindje koel terwijl het insectennet ze beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met 
het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend en ook de thermisch gevormde 
padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.

gewicht
205 g
0,45lb 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 12 helmen.

maat
52-56 cm
20,47-22,04”

helmen
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bobike go xs 

vanilla cup cake XS / 8740200041

macaron grey XS / 8740200044cotton candy pink XS / 8740200043

marshmallow mint XS / 8740200042lemon sorbet XS / 8740200040

Bied je baby extra bescherming met een helmpje dat perfect past bij de Bobike GO®  fietszitjes. 
Negen ventilatie openingen houden het hoofd van je baby koel en het insectennet beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock systeem maak je de helm snel op maat en de reflecterende 
decals zorgen ervoor dat je kind ook in het donker goed zichtbaar is. 

helmen

gewicht
230 g
0,50lb 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 13 helmen.

maat
46-53 cm
18,11-20,86”
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bobike go s 

vanilla cup cake S / 8740300037

macaron grey S / 8740300040cotton candy pink S / 8740300039

marshmallow mint S / 8740300038lemon sorbet S / 8740300036

gewicht
235 g
0,51lb 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 13 helmen.

maat
52-56 cm
20,47-22,04”

Bied je kind extra bescherming met een helmpje die perfect past bij de Bobike GO®  fietszitjes. 
Tien ventilatie openingen houden het hoofd van je baby koel en het insectennet beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock systeem maak je de helm snel op maat en de reflecterende 
decals zorgen ervoor dat je kind ook in het donker goed zichtbaar is. 

helmen
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bobike city

cream (M) / 8741300001
cream (L) / 8741300004

urban grey (M) / 8741300002
urban grey (L) / 8741300003

maat
M- 55 to 58 cm / 21,65 to 22,83”
L- 56-61 cm / 22,04 to 24,01” 

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
Een omdoos bevat 10 helmen.

gewicht
M- 285g / 0,62 lb
L- 300g / 0,66 lb

Jij houdt van het leven in de stad. Het tempo bevalt je en er is altijd wel iets te doen. De snelste manier 
om je door de stad te bewegen is op de fiets. Met de trendy, compacte en lichtgewicht Bobike CITY 
helm manoeuvreer jij stijlvol en veilig door de stad. De helm is voorzien van een afneembaar vizier, 
een insectennet, een kin-beschermer en thermisch gevormde padding aan de binnenkant (inclusief 
extra set). Tien ventilatie openingen helpen je het hoofd koel te houden en een reflecterende decal 
vergroot jouw zichtbaarheid in het verkeer. De Bobike CITY helm is de volgende stap in Bobike’s 
missie om jou en je gezin de wereld op een leuke en veilige manier te laten ontdekken. 

helmen



#SimplySafe

helmen
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Ref. 90674

Ref. 8982500002

Ref. 8982400003

promotie materiaal
Bobike fiets display

Fiets display - set

Bobike heeft een originele display ontwikkeld voor op de winkelvloer. De display biedt je de  
mogelijkheid om elk type Bobike zitje, windscherm én de verschillende bevestigingsmogelijkheden te 
etaleren. Losse onderdelen zijn eveneens beschikbaar.

Toon frame- en dragerbevestiging. De set betsaat uit de fiets,  
de wielen en de bagagedrager.

merchandising

Extra set wielen voor
de fiets display

Extra bagagedrager voor
de fiets display

Voor het demonstreren van zitjes met bagagedrager
bevestiging (wordt meegeleverd in de display set).
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Ref. 8015300112

Ref. 8981800001 

Ref. 8643100043 

Ref. 8015300124 

Ref. 8015300113

Ref. 8981800002 

Haken
Creëer een aantrekkelijke wand display met de specifieke Bobike haken.
De haken zijn geschikt voor zowel slatwall als tegometaal.

Maak je Bobike wand display compleet en toon je klanten welke 
merken jij in huis hebt door deze magneet banner boven je 
wandopstelling te plaatsen. Afmeting 990 x 300 mm. Wordt per 
stuk verkocht.

Haken voor Bobike 
mini voorzitjes
Creëer een aantrekkelijke en 
professionele display met de specifieke 
haak voor Bobike voorzitjes.  
De haken worden per stuk 
verkocht.

Haken
voor Euroslot 
De ideale haak voor het etaleren van alle
Bobike accessoires. De haken worden per 15 stuks verkocht.

Bobike kinder bidon

Haken voor Bobike 
maxi achterzitjes 
Creëer een aantrekkelijke en 
professionele display met de specifieke 
haak voor Bobike achterzitjes.  
De haken worden per stuk  
verkocht.

Haken 
voor helmen
Bobike helmen etaleer je met deze specifieke helm haken. 
Creëer een volledige wand met helmen of plaats de helmen 
boven de zitjes. De haken worden per 5 stuks verkocht.

Bobike 2019

Bobike kleurstalen set voor de GO
Ref. 8015300197

Bobike kleurstalen set voor de ONE
Ref. 8015300198

Bobike kleurstalen set voor de EXCLUSIVE
Ref. 8015300199

merchandising

Bobike magneet banner Promotionele kleurstalen

Van meerijden kun je ook dorstig 
worden! Les de dorst met jouw 
eigen Bobike bidon (350 ml).

Catalogus
Ref. 8015300209 - EN
Ref. 8015300211 - NL

Promotionele flyer
Ref. 8015300210 - EN
Ref. 8015300212 - NL
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Duinmeer het Wed
 
Het Wed in de Kennemerduinen is een 
heerlijke plek om een zomerse dag door te 
brengen met het gezin. Het is een heerlijk 
beschut strandje, waar je vaak uit de wind 
ligt. De kinderen kunnen eindeloos kliederen 
met water en zand, zwemmen in het afgezette 
meertje, het hoge duin opklauteren om er 
vervolgens weer vanaf te rollen.

IJssalon De Hoop
 
IJssalon De Hoop in Blaricum is al meer dan 
100 jaar een begrip in het Gooi. De ijssalon werd 
in 1898 opgericht en is dé plek voor heerlijk, 
prijswinnend ijs, een kop koffie of de befaamde 
ijstaart. Niet zelden staan de klanten op straat al in 
de rij om één van de lekkernijen te bemachtigen. 
Het gerucht gaat namelijk dat hier het allerbeste ijs 
van Nederland wordt verkocht.

Tiny Rituals
 
De Tiny Rituals collectie biedt zachte, 
verzorgende producten voor moeders en 
baby’s. De producten hebben extra milde 
formules en zijn rijk aan natuurlijke en 
biologische ingrediënten. Alle producten zijn 
dermatologisch getest en hypoallergeen. Met 
hun Tiny Rituals producten helpt Rituals de 
stichting Tiny Miracles in India om kansarme 
kinderen een betere start in hun leven te 
geven. Rituals doneert 10% van de opbrengst 
van de verkoop van de Tiny Rituals-collectie 
aan stichting Tiny Miracles.
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Hoeve Ravenstein
 
Op landgoed Groeneveld, midden in de Baarnse bossen, vind je Hoeve Ravenstein. Al ruim 30 jaar is de 
familie Tupker hier bevlogen bezig met het boerenleven en het verzorgen van hun dieren. Hun missie is 
om te boeren met respect voor mens, dier en de natuur om ons heen. 
Op de hoeve vind je een boerderijwinkel met een groot assortiment biologische, glutenvrije en 
streek- producten. Ook kun je een kijkje nemen in de diervriendelijke veestalling en in de groentetuin. 
Vergeet ook vooral niet om het boerderijterras te bezoeken. Hier kun je genieten van heerlijke koffie en 
biologische lekkernijen. 
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MIX
Paper from

responsible sources

We care
 
Daarom werken we samen met het project “Casa Fiz do Mundo - São Tomé “ dat meer dan 1000 kinderen 
ondersteunt, gedurende hun hele basisschool periode. Elke twee jaar wordt er een container vol voedsel, 
schoolspullen, naaimaterialen, hygiënische-, gezondheids-, en kinderverzorgingsproducten naar São 
Tomé verscheept. Het volledige proces wordt begeleid door vrijwilligers. Een groep van 11 vrijwilligers 
gaat naar São Tomé op het moment dat de container daar aankomt, om de container uit te laden en de 
artikelen te verdelen. Ze trainen kleuterleiders en basisschool docenten, doen gezondheidstesten en 
organiseren naschoolse activiteiten.

facebook.com/casafizdomundost

Planeet Aarde
 
Wij geloven in een duurzame planeet en het 
creëeren van duurzame toegevoegde waarde. 
Dit kunnen we niet doen zonder de sociale 
en ecologische gevolgen van wat we doen 
in ogenschouw te nemen. Daarom recyclen 
we het grootste deel van ons afvalmateriaal. 
Gerecycled materiaal kan weer gebruikt worden 
om bijvoorbeeld spatborden te maken. Ook al het 
verpakkingsmateriaal dat binnen onze fabrieken 
gebruikt wordt, recyclen we.



82 bobike

Go voor Frames
(frame bevestiging)

Go voor Dragers
(drager bevestiging) ONE Mini ONE 1P & E-BD 

(frame bevestiging)
ONE E-BD 

(drager bevestiging) Exclusive Edition Mini Exclusive 1P & E-BD 
(frame bevestiging)

Exclusive E-BD 
(drager bevestiging)

Exclusive Edition TOUR 1P & E-BD 
(frame  bevestiging)

Exclusive Edition TOUR E-BD 
(drager bevestiging)

CLASSIC Junior
 (frame bevestiging)

VOOR KIND 9-15KG • •

VOOR KIND 9-22KG • • • • • • • •

VOOR KIND 22-35KG •

Voor plaatsing op balhoofd-
buis (ø22-32mm)

• •

Voor plaatsing op zadelbuis
(ø28 -40mm)

• • • •

Voor plaatsing op zadelbuis
(ø28 -50mm)

•

Voor plaatsing op drager
 (120-185mm/120-175mm)

• 
(120-185mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

Bijpassend windscherm 
verkrijgbaar

• •

Bijpassende helm verkrijgbaar • • • • • • • • • •

Dubbelwandige bescherming • • • • • • • • • •

Extra hoofd-bescherming • • • • •

Eenvoud montage (1 = super 
makkelijk, 5 vereist wat werk)

2 1 2 4 3 2 4 3 4 3 5

Verstelbare voetsteunen • • • • • • • • • • •

Veiligheidsreflector • • • • • • • • •

Led verlichting • •

Optie om de gordels op ver-
schillende hoogtes te plaatsen

• • • • • • •

TÜV gekeurd • • • • • • • • • •

Awards

Good Industrial 
Design in 2015.

Gut Label 
door Siftung 

warentest (2,3).

Good Industrial 
Design in 2015.

Best getest door de 
Consumentenbond.
Beste Koop volgens 
de Consumenten-

bond.
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Argentinië
Australië
België
Brazilië
Chili
China
Colombia
Duitsland
Denemarken
Estland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije

Dutch design - gemaakt in Europa,
geliefd over de hele wereld

Israël
Italië
Japan
Kroatië
Letland
Litouwen
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Pakistan

Polen
Roemenië
Rusland
Singapore
Slowakije
Slovenië
Spanje
Taiwan
Thailand
Tsjechische Rep.
Turkije
Uruguay

Verenigde Arabische 
Emiraten
Verenigd Koningkrijk
Verenigde Staten van 
Amerika
Wit-Rusland
Zuid Korea
Zweden
Zwitserland






