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We move the future



Over Bobike

Veilig de wereld verkennen
Het is zo leuk (en gezond) om de wereld per fiets
te verkennen. Om samen met je kind avonturen
te beleven. Om de wind door je haar te voelen 

en de zon op je gezicht. En dit alles met je kindje
veilig en comfortabel in een Bobike fietszitje.



dubbelwandig

Hoewel Bobike diverse modellen fietszitjes maakt, is onze focus voor alle 
modellen hetzelfde; de veiligheid van het kind dat in het zitje vervoert 
wordt. Daarom heeft elk fietszitje van Bobike een dubbelwandige 
constructie. 

dubbelwandig 
Veiligheid is een serieuze zaak



GO® follow your dreams



GO® mini
voorzitje

nieuw

standaard  
Ø 22 tot 32 mm 
0,87 tot 1,26 ” 
MTB 1-1/8 ”

9 maanden  
tot 3 jaar

inclusief
gereedschap

35 mm 
1,38 ”

e-bike 
passing

9 tot 15 kg
19,84 tot 33,07 lb

GO® 
windscreen

beschikbare kleuren

xxs helm

nieuw



GO® maxi
achterzitje met drager- of framebevestiging

120 tot 185 mm
4,72 tot 7,28 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

Ø 28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

105 mm
14,13 ”

gereedschap
bijgesloten

e-bike 
passing

9 maanden  
tot 5 jaar

9 tot 22 kg
19,84 tot 48,5 lb

xxs helm xs helm s helm

drager frame

xxs - 44-48 cm / 17,31-18,89 ”
xs - 46-53 cm / 18,11-20,86 ”
s - 52-56 cm / 20,47-22,05 ”

nieuw

beschikbare kleuren



one to conquer the city



one mini
voorzitje

standaard  
Ø 22 tot 32 mm 
0,87 tot 1,26 ” 
MTB 1-1/8 ”

9 maanden  
tot 3 jaar

gereedschap
bijgesloten

35 mm 
1,38 ”

e-bike 
passing

9 tot 15 kg
19,84 tot 33,07 lb

one 
windscreen

beschikbare kleuren



one maxi
achterzitje met frame- en dragerbevestiging

one plus helmen

120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

Ø 28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

e-bike 
passing

9 maanden  
tot 5 jaar

9 tot 22 kg
19,84 tot 48,5 lb

gereedschap
bijgesloten

120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”

80  mm
3,15 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

xs - 48-52 cm / 18,89-20,47 ”
s - 52-56 cm / 20,47-22,05 ”

E-BD 1P & E-BD

inclusief 
cijferslot

beschikbare kleuren

beschikbare kleuren



one maxi

xs - 48-52 cm / 18,89-20,47 ”
s - 52-56 cm / 20,47-22,05 ”

inclusief 
cijferslot

exclusive life is outside



exclusive mini plus
voorzitje

standaard  
Ø 22 tot 32 mm 
0,87 tot 1,26 ” 
MTB 1-1/8 ”

9 maanden  
tot 3 jaar

gereedschap
bijgesloten

35 mm 
1,38 ”

e-bike 
passing

9 tot 15 kg
19,84 tot 33,07 lb

exclusive  
windscherm

nieuwe kleur

nieuw 
verbeterde

gordel

beschikbare kleuren



beschikbare kleuren

exclusive maxi plus
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

e-bike 
passing

9 maanden  
tot 5 jaar

9 tot 22 kg
19,84 tot 48,5 lb

nieuwe kleur

nieuw 
verbeterde

gordel

drager

Ø 28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

80 mm
3,15 ”

gereedschap
bijgesloten

frame



exclusive tour plus
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

exclusive helmen

120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

Ø 28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

80 mm
3,15 ”

gereedschap
bijgesloten

e-bike 
passing

9 maanden  
tot 5 jaar

9 tot 22 kg
19,84 tot 48,5 lb

nieuw 
verbeterde

gordel

drager frame

beschikbare kleuren

xs - 48-52 cm / 18,89-20,47 ”
s - 52-56 cm / 20,47-22,05 ”beschikbare kleuren



CLASSIC junior
achterzitje voor framebevestiging

maximaal  
35 kg / 77,16 lb

5 tot 10 
jaar

gereedschap
bijgesloten

Ø 28 tot 50 mm 
1,10 tot 1,97 ”

35 mm
1,38 ”



kids plus helmen

bobike city

fietshelmen xs & s

helmen

xs

s

xs - 46-52 cm / 18,11-20,47 ”
s - 52-56 cm / 20,47-22,05 ”

M- 52-58 cm / 20,47-22,83 ”
L- 56-61 cm / 22,04-24,01 ”

nieuw
model



helmen 
de wereld wacht op jou.



bobike balance bike
loopfiets voor peuters

In 3 posities
verstelbaar

Stuur
begrenzer

Zachte  
handgrepen

Opklapbaar wiel  
voor eenvoudig opbergen

nieuw

in 3 posities
verstelbare
zadelhoogte

Ø 240 mm
EVA wielen

gereedschap 
bijgesloten

< 25 kg
55,12 lb

3 kg
6,61 lbs

2 tot 5 
jaar



To keep your balance,  
you must keep moving.




