we move the future

2020 collectie

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.

Bobike ontwikkelt, ontwerpt en produceert al fietszitjes sinds 1978.
De fietszitjes van Bobike worden ontworpen in Nederland, geproduceerd in Europa
en kenmerken zich door een stijlvolle en moderne vormgeving. De fietszitjes van
Bobike sleepten dan ook al diverse awards in de wacht waaronder een IF Design
Award. Wij fietsen door het leven. 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 fietstrends.Dit vertaalt zich in de kleuren die we gebruiken en
in de details die onze fietszitjes onmiskenbaar Bobike maken.
Ben jij klaar om op verkenningstocht te gaan? Bobike heeft een uitgebreide
collectie producten om jouw avonturen veilig en in stijl te ondersteunen en om
jouw kinderen op een leuke en speelse manier kennis te laten maken met een
happy & healthy lifestyle.

4

dubbelwandig

dubbelwandig

Veiligheid is een serieuze zaak

Hoewel Bobike verschillende modellen fietszitjes aanbiedt, is onze focus voor elk zitje gelijk; de veiligheid
van het kind dat in het fietszitje vervoerd gaat worden. Daarom heeft elk model Bobike fietszitje een
dubbelwandige constructie.
Een dubbelwandige constructie bestaat uit twee stevige schalen. De binnenschaal, die in contact is met
de rug van het kind, is iets zachter om een comfortabele rit te garanderen. De buitenschaal is steviger
en stijf en is ontworpen om een ruimte tussen de twee schalen en dus het kind te creëren.Als het zitje
wordt geraakt, raakt de impact het kind niet.
We hebben het vaak over dubbelwandige veiligheid, een eigenschap die je uitsluitend bij Bobike vindt, en
hopelijk begrijp je nu iets beter wat we dan bedoelen. Maar als je net zoveel geeft om de veiligheid van je
kind, als dat wij doen, hoef je maar één ding te onthouden; Bobike.
Voor meer informatie over dubbelwandige veiligheid, bezoek https://bobike.com/nl/page/we-take-safety-serious

dubbelwandig

dubbel veilig
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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-analyse 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.

9 maanden
tot 3 jaar

ik heb nodig

mijn baby is

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

voorzitje

VOORZITJE

voor plaatsing op

Hoe kies ik een fietszitje
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STANDAARD STUURBUIS
Ø22 tot 32 mm / 0,87 to 1,26”

MTB STUURBUIS 1-1”8

bobike GO® mini
windscherm (optioneel)

alleen voor
dragers

9 maanden
tot 5 jaar

One & Exclusive
120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”
Go
120 tot 185 mm
4,72 tot 7,28 ”

bobike GO® dragerbevestiging
pagina 16

or

ONLY FOR
FRAMES

alleen voor
frame

ACHTERZITJE
VOOR FRAME

voor plaatsing op

< 22 kg
48,5 lb

ik heb nodig

mijn kind is

ACHTERZITJE
VOOR BAGAGEDRAGER

voor plaatsing op

pagina 10 / pagina 14

ZADELBUIS
Ø28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

bobike GO® frame

5 tot 10 jaar

voor
frame

ACHTERZITJE
VOOR FRAME

voor plaatsing op

< 35 kg
77,16 lb

ik heb nodig

mijn kind is

pagina 16

ZADELBUIS
Ø28 tot 50 mm
1,1 tot 1,97 ”
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one

exclusive mini plus
windscherm (optioneel)

one mini
windscherm (optioneel)
pagina 24 / pagina 28

pagina 38 / pagina 42

one maxi E-BD

exclusive maxi plus drager

exclusive tour plus drager

pagina 30

pagina 44

pagina 48

one maxi 1P & E-BD

exclusive maxi plus frame

exclusive tour plus frame

pagina 44

pagina 48

pagina 30

hoe kies ik een fietszitje?

exclusive

CLASSIC

CLASSIC junior
pagina 56

inhoud
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GO®
GO® mini

nieuw

voorzitje
pagina 10

GO® maxi

nieuw

achterzitje
pagina 16

GO® helmen
pagina 22

one
one mini
voorzitje
pagina 24

one maxi
achterzitje
pagina 30

one helmen
pagina 36

exclusive plus
exclusive mini plus
voorzitje
pagina 38

exclusive maxi plus
achterzitje
pagina 44

exclusive tour plus
achterzitje
pagina 48

exclusive helmen
pagina 54

nieuw

inhoud
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CLASSIC

CLASSIC junior
achterzitje
voor framebevestiging
pagina 56

helmen
kids plus

helmen voor kinderen (xs/s)
pagina 62/63

nieuw

model

bobike city

helmen voor volwassenen (M/L)
pagina 64

bobike balance bike
nieuw

bobike balance bike
loopfiets voor peuters
pagina 66

GO follow your dreams
®

De Go mini is een trendy, budgetvriendelijk fietszitje in heerlijke
pasteltinten voor voorop de fiets. Een uitstekende keus voor de
modebewuste jonge moeder op zoek naar een fietszitje die haar
persoonlijke stijl weergeeft zonder in de rode cijfers te raken.
De wereld kan af en toe wel een pastelkleurig filter gebruiken.

GO® mini budgetvriendelijk
fietszitje in prachtige
pastel kleuren
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GO mini
®

voorzitje

Past op ronde stuurbuizen.
voorzitje

De Bobike GO mini is een kinderzitje voor montage voorop de fiets. Het zitje wordt geleverd inclusief montagemateriaal voor
smallere en bredere stuurbuizen. Voor montage op een A-head stuurpen is een apart montageblok verkrijgbaar.

35 mm
1,38 ”

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

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

e-bike
passing

9 maanden
tot 3 jaar

inclusief
gereedschap

veiligheid
Uniek, versterkt, dubbelwandig zitje voor extra veiligheid.
Lichaamsomsluitend ontwerp met armleuningen.
Met één hand te bedienen easy-click sluiting.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Eenvoudig te verstellen 3-puntsgordel.

comfort
Waterproof en schokdempend kussen.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Kussen kan eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

overige kenmerken
Bevestiging is geschikt voor smallere en bredere stuurbuizen.
Inclusief gereedschap.
Bijpassend windscherm & helm verkrijgbaar.
Dutch Design & Made in Europe.
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GO® mini

nieuw

lemon sorbet
8012500001

product gewicht
2890 g / 6,37 lb

vanilla cup cake
8012500002

cotton candy pink
8012500004

marshmallow mint
8012500003

macaron grey
8012500005

product afmeting
630 x 380 x 260 mm
24,8 x 14,96 x 10,24 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.
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GO windscherm
®

nieuw

passend bij jouw Bobike GO mini zitje
Maximaal zicht,
optimale bescherming
Het Bobike GO windscherm is gemaakt van sterk,
slagvast en volledig transparant materiaal.
Het kleuraccent in het windscherm past perfect
bij het GO mini zitje. Het windscherm wordt geplaatst
in het universele montageblokje van het voorzitje.
Het windscherm kan tevens in combinatie met de
Bobike A-head adapter gebruikt worden.

overige kenmerken
Volledig polycarbonaat scherm.
Verstelbare posities.
Verkrijgbaar in de kleuren van de Bobike GO mini.
N.B.: Bevestigingsblok en greedschap niet bijgesloten.
Dutch Design & Made in Europe.

cotton candy pink
8015600004

marshmallow mint
8015600003

product gewicht
1271 g / 2,80 lb

product afmeting
577 x 394 mm
22,72 x 15,51 ”

lemon sorbet
8015600001

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

macaron grey
8015600005

vanilla cup cake
8015600002
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GO® mini

GO® 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 GO & ONE mini en laat voldoende ruimte over voor de plaatsing
van een windscherm.
Ref. 8015300165

Regenhoes GO mini

 escherm je Bobike zitje tegen regen, sneeuw en hagel met een regenhoes voor jouw Bobike GO of ONE mini.
B
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

 it montageblok wordt standaard mee geleverd wanneer je een Bobike mini kinderzitje aanschaft. Wil je een
D
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 Bobike GO.
Worden per set verkocht, inclusief voetriempjes.
Ref. 8015300146

Stalen windschermbeugel

Vervangende windschermbeugel voor jouw Bobike GO windscherm. De beugel past in hetzelfde montageblokje
dat je gebruikt om het fietszitje te monteren. Verbeterd voor meer stabiliteit.
Ref. 8015300215

nieuw

Bobike Go kussen

Vervangend waterproof zacht kussen voor de Bobike Go® mini.
Ref. 8015300237

nieuw
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GO® maxi budgetvriendelijk dutch
design met internationale allure
De Bobike GO is speciaal ontworpen voor de internationale
markt. De verhoogde bescherming rond het hoofd biedt extra
bescherming in landen waar afzonderlijke fietspaden niet de norm
zijn. 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.
De Bobike GO is verkrijgbaar in 5 heerlijke pastelkleuren.
Droom jij ook van een actiever leven met je gezin?

GO follow your dreams
®

18

GO maxi
®

achterzitje met drager- of framebevestiging
ONLY FOR
FRAMES

alleen voor
dragers

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

alleen voor
frame

De bagagedragerbevestiging is volledig geïntegreerd in het zitje en
past op ISO 11243 gekeurde bagagedragers met een breedte van 120
tot 185 mm en buisdiameters van 10 tot 16 mm. Het zitje kan naar
voren of naar achteren geplaatst worden naar gelang de maat van de
achterdrager of de grootte van het kind. Het zitje komt geassembleerd
en is direct uit de doos klaar voor gebruik. Je hebt geen gereedschap
nodig om het zitje op je fiets te monteren.

120 tot 185 mm
4,72 tot 7,28 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

Frames: voor ronde
en ovale buizen.

De framebevestiging is voorzien van een veiligheidshouder met groene
indicatoren die een visueel signaal geven m.b.t. de juiste installatie van
het fietszitje. De framebevestiging laat je tevens het zitje in 3 posities
verschuiven naar gelang van de lengte van je kind of de maat van je
fiets. De bevestiging past op ronde en ovale zadelbuizen en is speciaal
ontworpen zodat de remkabel niet in het gedrang komt.
Past op fietsen met en zonder bagagedrager.

Ø 28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

105 mm
14,13 ”

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike
passing

9 maanden
tot 5 jaar

veiligheid
Uniek, versterkt, dubbelwandig zitje.
Met één hand te bedienen easy-click sluiting.
Geïntegreerde voetbescherming houdt voetjes uit de spaken.
Extra veiligheidsriem voor rond het frame.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Reflecterende sticker zorgt voor extra zichtbaarheid.
Verstelbare 3-punts veiligheidsgordel.

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Waterproof en schokdempend kussen.
Kussen kan eenvoudig verwijderd en vervangen worden.

overige kenmerken
Verhoogde bescherming rond het hoofd.
Dutch Design & Made in Europe.
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GO® maxi

marshmallow mint
drager / 8012300003
frame / 8012400003

lemon sorbet

vanilla cupcake

macaron grey

cotton candy pink

drager / 8012300001
frame / 8012400001

drager / 8012300002
frame / 8012400002

drager / 8012300005
frame / 8012400005

drager / 8012300004
frame / 8012400004

product gewicht
drager - 3215 g / 7,09 lb
frame - 4470 g / 9,85 lb

product afmeting
864 x 408 x 273 mm
34,02 x 16,06 x 10,75 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.
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GO® maxi

GO® maxi accessoires en onderdelen
Regenhoes

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

Veiligheidshouder voor op het frame

Het ideale onderdeel wanneer je de Bobike GO® op twee verschillende fietsen wilt gebruiken. Ideaal voor woonwerkverkeer. 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

Maxi cijferslot

 xtra bescherming en veiligheid voor jouw Bobike maxi zitje (alle modellen). Lengte - 65 cm. Hangslot met
E
instelbare code.
Ref. 8015300206

Voetsteunen

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

Gordel

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

Kussen

Vervangend kussen voor de Bobike GO®. Waterdicht en comfortabel.
Ref. 8015300196

Metalen framebeugel

Voor fietsen zonder bagagedrager. Stel, je hebt een GO maxi met dragerbevestiging maar jouw fiets (of die van
je partner of opa of oma) heeft geen bagagedrager dan is deze framebeugel de oplossing. Je monteert hem op
de zadelbuis van je fiets en hij past op ronde buizen met een diameter tussen Ø 28-40 mm en hij is geschikt
voor 26”en 28” fietsen. De metalen framebeugel voldoet aan de EN 14344 veiligheidsnorm.
Ref. 8015300213

nieuw

Metalen framebeugel voor kleine frames en 29ers

De ideale oplossing voor fietsen met een klein frame of 29ers die een beugel nodig hebben die in het frame
past, zonder het risico te lopen dat het fietszitje het achterwiel raakt.
Ref. 8015300218

nieuw

GO follow
your dreams
®
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GO helmen
®

fietshelm XXS, XS, & S

Bied je baby, peuter of kind extra bescherming met een helmpje dat perfect past bij de Bobike GO® fietszitjes. De GO helmen
hebben meerdere ventilatie openingen (xxs-6 openingen/xs en s-9 openingen) om het hoofd van je kind koel te houden 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.
nieuw

xxs helm

xs helm

s helm

cotton candy pink
8740200057

marshmallow mint
8740200042

lemon sorbet
8740300036

vanilla cup cake
8740200055

cotton candy pink
8740200043

macaron grey
8740300040

macaron grey
8740200058

lemon sorbet
8740200040

vanilla cup cake
8740300037

marshmallow mint
8740200056

vanilla cup cake
8740200041

marshmallow mint
8740300038

lemon sorbet
8740200059

macaron grey
8740200044

cotton candy pink
8740300039

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

xxs - 190 g / 0,42lb
xs - 230 g / 0,50lb
s - 235 g / 0,51lb

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

GO® helmen
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one

one to conquer the city
Je houdt van de energie en het ritme van de stad. Je vindt het leuk dat er altijd wat
te doen is, om nieuwe dingen te ontdekken, gewoon hier, in jouw stad. De snelste
manier om je door de stad te bewegen is per fiets en als je kinderen hebt, dan
heb je fietszitjes nodig zodat je exact dat kan doen. Enter de Bobike ONE,
onze best-seller is een trendy en compact fietszitje waarmee je met gemak
en heel veel stijl door de stad manoeuvreert.

one mini verken de stad op een veilige en
unieke manier zonder aan stijl in te boeten.

one
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one mini
voorzitje

Past op ronde stuurbuizen.
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.

35 mm
1,38 ”

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

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

e-bike
passing

9 maanden
tot 3 jaar

gereedschap
bijgesloten

veiligheid
Uniek, versterkt dubbelwandig kuipje voor extra veiligheid.
Met één hand te bedienen easy-click sluiting.
Eenvoudig verstelbare 3-puntsgordel.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Comfortabele, waterafstotende en schokdempende
zitting van EVA materiaal.
Zachte en comfortabele schouderriemen.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Inclusief montage gereedschap.

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

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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one mini

olive green
8012000008

coffee brown
8012000012

bahama blue
8012000009

mighty mustard
8012000010

snow white
8012000002

urban black
8012000001

chocolate brown
8012000004

urban grey
8012000003

strawberry red
8012000006

product gewicht
2890 g / 6,37 lb
(incl. bevestigingsmateriaal)

product afmeting
630 x 380 x 260 mm
24,8 x 14,96 x 10,24 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

one
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one windscreen
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.

overige kenmerken
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.

coffee brown
8015500012

mighty mustard
8015500010

bahama blue
8015500009

olive green
8015500008

strawberry red
8015500006

urban grey
8015500003

snow white
8015500002

urban black
8015500001

chocolate brown
8015500004

product gewicht
1271g / 2,80lb

product afmeting
577 x 394 mm
22,72 x 15,51 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.
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one mini

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 mini

 escherm je Bobike zitje tegen regen, sneeuw en hagel met een regenhoes voor jouw Bobike ONE of GO mini.
B
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

 it montageblok wordt standaard mee geleverd wanneer je een Bobike mini kinderzitje aanschaft.Wil je een
D
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” (b x d x h).
Ref. 8015300043

Voetsteunen

Vervangende voetsteunen voor de Bobke ONE. Worden per set verkocht, inclusief voetriempjes.
Ref. 8015300146

Stalen windschermhouder

Vervangende windschermhouder voor jouw Bobike ONE+ of GO windscherm. De houder past in hetzelfde
montageblokje dat je gebruikt om het zitje te monteren. Verbeterd voor meer stabiliteit.
Ref. 8015300215

nieuw

one

one to conquer the city
Je houdt van het leven in de stad. Het snelle ritme geeft je energie. Er gebeurt
altijd wat. Kinderen moeten worden opgehaald of afgezet. Ze hebben een play-date
of moeten naar voetbal. De snelste manier om je door de stad te bewegen is per
fiets en als je kinderen hebt, dan heb je fietszitjes nodig zodat je exact dat kan doen.
Enter de Bobike ONE, ons best-seller is een trendy en compact fietszitje waarmee
je met gemak en heel veel stijl door de stad manoeuvreert.

one maxi verken de stad op een veilige,
stijlvolle en stoere manier.

one
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one maxi

achterzitje met frame- en dragerbevestiging

E-BD

Voor drager
Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

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

1P&E-BD

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

120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

80 mm
3,15 ”

120 tot 175 mm
4,72 tot 6,89 ”

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

e-bike
passing

9 maanden
tot 5 jaar

gereedschap
bijgesloten

inclusief
cijferslot

Ø 28 tot 40 mm
1,1 tot 1,57 ”

Ø 10 tot 16 mm
0,39 tot 0,63 ”

veiligheid
Unieke, versterkte, dubbelwandige constructie voor extra veiligheid.
Reflector achterop voor extra zichtbaarheid.
Met één hand te bedienen 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.

overige kenmerken
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).
Dutch Design & Made in Europe.
Winnaar Good Industrial Design Award 2015.
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one maxi

ONE SYSTEM
FITS ALL

frame & drager

1P & E-BD

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.

mighty mustard
E-BD / 8012100010
1P&E-BD / 8012200010

olive green
E-BD / 8012100008
1P&E-BD / 8012200008

bahama blue
E-BD / 8012100009
1P&E-BD / 8012200009

coffee brown
E-BD / 8012100012
1P&E-BD / 8012200012

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

chocolate brown
E-BD / 8012100004
1P&E-BD / 8012200004

urban grey
E-BD / 8012100003
1P&E-BD / 8012200003

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

product afmeting
760 x 400 x 380 mm
29,92 x 15,75 x 14,96 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

snow white
E-BD / 8012100002
1P&E-BD / 8012200002

strawberry red
E-BD / 8012100006
1P&E-BD / 8012200006
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one maxi

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

Gordel

Vervangende gordel voor de Bobike ONE. Inclusief de met één hand te bedienen easy-click sluiting.
Ref. 8015300223

Voetsteunen

Vervangende voetsteunen voor de Bobike ONE Maxi. Wordt per set verkocht, inclusief voetriempjes.
Ref. 80153000175

Maxi cijferslot

 xtra bescherming en veiligheid voor jouw Bobike ONE, GO of Exclusive maxi zitje.
E
Nu verkrijgbaar als vervangingsonderdeel. Lengte - 65 cm.
Ref. 8015300206

1P Montageset (beugel + blok)

Als je een Bobike fietszitje 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.
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

Bobike EASY klemmen

Door de klemmen van het EASY montagekader uit te wisselen voor de klemmen voor speciale dragers, kun je een Bobike
maxi fietszitje met EASY bevestiging veilig monteren op bagagedragers van 125-185mm breed en met ronde of ovale buizen
met een diameter tussen 16-23mm. De klemmen zijn per 4 stuks verpakt en bevatten een duidelijke handleiding.
Ref. 8015300200

nieuw
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one to conquer
the city

one

36

one plus helmen
fiets helmen 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.

bahama blue
XS / 8740800004
S / 8740900004

chocolate brown
XS / 8740800007
S / 8740900007

urban grey
XS / 8740800010
S / 8740900010

olive green
XS / 8740800006
S / 8740900006

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

mighty mustard
XS / 8740800011
S / 8740900011

strawberry red
XS / 8740800009
S / 8740900009

snow white
XS / 8740800008
S / 8740900008

xs - 210 g / 0,46lb
s - 220 g / 0,49lb

coffee brown
XS / 8740800005
S / 8740900005

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

one helmen
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exclusive plus
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exclusive mini plus de wereld is jouw
speeltuin. Behandel het met respect.
De Bobike Exclusive plus heeft een nieuwe, comfortabele gordel
met zachte covers. Het stuurtje laat je kind actief deelnemen.
De Bobike Exclusive plus is TUV goedgekeurd en voldoet aan
de EN 14344 veiligheidsnorm.

exclusive plus
living outdoors

exclusive plus
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exclusive mini plus
voorzitje

Past op ronde stuurbuizen
voorzitje

De Bobike Exclusive mini plus is speciaal ontworpen voor langere tochten. Het zitje heeft een nieuwe gordel met zachte covers
voor extra comfort. Het stuurtje laat je kind actief deelnemen tijdens de fietstocht. De Bobike Exclusive mini plus 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 plus wordt geleverd inclusief montagemateriaal voor smallere
en bredere stuurbuizen. Voor montage op een A-head stuurpen is een adapter verkrijgbaar.

35 mm
1,38 ”

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

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

e-bike
passing

9 maanden
tot 3 jaar

restyling
Nieuwe 5-puntsgordel.
Nieuwe achterplaat met gegraveerd logo.
Nieuwe verbeterde voetsteunen voorzien van
nieuwe materialen en metalen inserts.

veiligheid
Dubbelwandige constructie voor extra veiligheid.
Comfortable gordel met zachte covers.
Lichaamsomsluitend ontwerp voor extra bescherming.
Verstelbare 5-puntsgordel.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen gordel.
Inclusief inbussleutel.

overige kenmerken
Het montageblok past op smallere en bredere stuurbuizen.
Het geïntegreerde stuurtje laat kinderen actief deelnemen.
Bijpassend windscherm en helm verkrijgbaar.
Dutch Design & Made in Europe.

gereedschap
bijgesloten
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exclusive mini plus

nieuw
verbeterde
gordel

nieuwe kleur
toffee brown
8011000026

urban grey
8011000025

safaric chic
8011000022

product gewicht
2440 g / 5,38 lb
(incl. bevestigingsmateriaal)

urban black
8011000021

denim deluxe
8011000024

cinnamon brown
8011000023

product afmeting
600 x 290 x 250 mm
23,62 x 11,42 x 9,84 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

exclusive plus
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exclusive windscherm
passend bij de bobike exclusive mini plus

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.

overige kenmerken
Wordt bevestigd aan het stuur van de
Exclusive mini plus, geen gereedschap nodig.
Verkrijgbaar in 6 kleuren, passend bij de zitjes.
Polycarbonaat scherm & stevige onderkant van
kunststof voor optimale bescherming.
Dutch Design & Made in Europe.

safari chic / 8015200014

nieuw kleur

urban grey
8015200017

product gewicht
780 g / 1,73 lb

denim deluxe
8015200016

product afmeting
635 x 400 mm
250 x 157,48 ”

cinnamon brown
8015200015

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

urban black
8015200013

toffee brown
8015200018
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exclusive mini plus

exclusive mini plus accessoires en onderdelen

Regenhoes mini

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

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 8015300241 (urban black/urban grey) | 8015300242 (safari chic)
8015300243 (cinnamon brown) | 8015300244 (denim deluxe) | 8015300220 (toffee brown)
Ref. knopje 8015300114

Schouder cover

De Exclusive mini plus heeft een nieuwe gordel met zachte covers. Deze covers zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als
het kussen. Ze zijn zacht en comfortabel en komen in bijpassende kleuren bij de zitjes. De covers zijn voorzien van een
klittenbandsluiting zodat ze eenvoudig vervangen kunnen worden.
Ref. 8015300253 (urban black/urban grey) | 8015300254 (safari chic) | 8015300255 (cinnamon brown)
8015300256 (denim deluxe) | 8015300257 (toffee brown)

nieuw

Voetsteunen en riempjes

Vervangende voetsteunen voor de Exclusive mini plus. Uitsluitend verkrijgbaar in zwart.
Ref. Footrests 8015300117
Ref. Straps 8015300137

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

Universeel montageblok

 it montageblok wordt standaard mee geleverd wanneer je een Bobike mini kinderzitje aanschaft. Wil je een
D
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” (b x d x h).
Ref. 8015300043

Stuur en schroef

 en vervangd stuurtje voor de Exclusive mini plus. Het stuurtje laat kinderen actief deelnemen aan
E
de fietstocht.
Ref. Handlebar 8015300120
Ref. Screw 8015300121

Windscherm bevestiging

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

exclusive plus

exclusive plus
life is outside

Open je voordeur en stap in de grootste speeltuin. De wereld is één
groot avontuur wachtend op verkenning. Buiten zijn is goed voor
lichaam én geest, het is een geweldig voorbeeld voor je kinderen én
het is gratis. Het enige dat je terug hoeft te doen, is een beetje lief te
zijn voor moeder Aarde. Vaker de fiets pakken is een heel goed begin.
De Bobike Exclusive is de perfecte keus voor gezinnen die graag
buiten zijn en genieten van langere tochten.

De bobike exclusive maxi plus lijn is
de perfecte keus voor gezinnen die
graag buiten zijn en genieten
van langere tochten.

exclusive plus
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exclusive maxi plus
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging
ONLY FOR
FRAMES

alleen voor
dragers

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

Het dragerbevestigingssysteem is volledig geïntegreerd in het zitje.
Het zitje kan naar voren en naar achteren worden verplaatst naar
gelang van de maat van de drager of de grootte van het kind. Het
dragerbevestigingssysteem is geschikt voor ISO 11243 gekeurde
bagagedragers.

Frame: voor ronde buizen.
alleen voor
frame

Met de nieuwe framebeugel is het niet langer nodig om het montagekader
op de beugel te monteren want die zit geïntegreerd in het zitje. Een fietszitje
met dit nieuwe systeem is lichter en eenvoudiger te monteren. Het past op
ronde en ovale zadelbuizen en is speciaal ontworpen zodat de remkabel
niet in het gedrang komt.
Past op fietsen met en zonder bagagedrager.

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 ”

80 mm
3,15 ”

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

e-bike
passing

gereedschap
bijgesloten

inclusief
cijferslot

9 maanden
tot 5 jaar

restyling
Nieuw frame bevestigingsysteem
Nieuwe 5-puntsgordel.
Nieuwe LED verlichting voor extra veiligheid.
Nieuwe achterplaat met gegraveerd logo.

veiligheid
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Dragerbevestiging past op dragers met het ISO 11243 keurmerk.
Inclusief LED verlichting voor extra veiligheid.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Inclusief cijferslot.

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Verstelbare 5-puntsgordel.
Voorzien van een klein opbergvak.
Inclusief montagesleutel.

overige kenmerken
Easy bevestigingssyteem voor snelle installatie én om
het zitje eenvoudig op een andere fiets te plaatsen.
Dutch Design & Made in Europe.

47

exclusive maxi plus

nieuw
verbeterde
gordel

nieuw
LED verlichting

nieuwe kleur
toffee brown
drager / 8011200034
frame / 8011100029

safari chic
drager / 8011200030
frame / 8011100025

urban black
drager / 8011200029
frame / 8011100024

denim deluxe
drager / 8011200032
frame / 8011100027
product gewicht
drager - 3305 g / 7,29 lb
frame - 5540 g / 12,21 lb
(incl. bevestigingsmateriaal)

product afmeting
760 x 370 x 350 mm
29,92 x 14,57 x 13,78 ”

cinnamon brown
drager / 8011200031
frame / 8011100026

urban grey
drager / 8011200033
frame / 8011100028
verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

exclusive tour plus

exclusive tour plus life is outside
Life is outside. Buiten zijn is goed voor je humeur en gezond voor lichaam en geest.
Er is een hele wereld om te ontdekken. Waarom begin je vandaag niet? De Bobike
Exclusive Tour Plus is het perfecte fietszitje voor gezinnen die graag buiten zijn en
die genieten van langere tochten of zelfs met hun kinderen op fietsvakantie gaan.
Het is ons meest beschermende en meest zichtbare fietszitje wat hem perfect
maakt om de wereld te gaan verkennen.

exclusive tour plus
de wereld wacht op jou.

exclusive plus
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exclusive tour plus
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging
ONLY FOR
FRAMES

alleen voor
dragers

Voor fietsen met een bagagedrager
goedgekeurd tot 27kg.

Het dragerbevestigingssysteem is volledig geïntegreerd in het zitje.
Het zitje kan naar voren en naar achteren worden verplaatst naar
gelang van de maat van de drager of de grootte van het kind. Het
dragerbevestigingssysteem is geschikt voor ISO 11243 gekeurde
bagagedragers.

alleen voor
frame

Frame: voor ronde
en ovale buizen.

Met de nieuwe framebeugel is het niet langer nodig om het montagekader op de beugel te monteren want die zit geïntegreerd in het zitje. Een
fietszitje met dit nieuwe systeem is lichter en eenvoudiger te monteren.
Het past op ronde en ovale zadelbuizen en is speciaal ontworpen zodat de
remkabel niet in het gedrang komt.
Past op fietsen met en zonder bagagedrager.

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 ”

80 mm
3,15 ”

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

e-bike
passing

gereedschap
bijgesloten

inclusief
cijferslot

restyling
Nieuw framebevestigingssysteem.
Nieuwe 5-puntsgordel.
Nieuwe achterplaat met gegraveerd logo.

veiligheid
Verhoogde hoofdbescherming – ideaal voor
lange ritten en tochtjes op de e-bike.
Inclusief LED verlichting voor extra zichtbaarheid.
Dubbelwandige constructie voor extra veiligheid.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.
Inclusief cijferslot.

comfort
Verstelbare hoofdsteun – tot 10 cm verticaal.
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen 5-puntsgordel.
Inclusief montagesleutel.

overige kenmerken
Easy montage systeem voor snelle installatie en om
het zitje eenvoudig op een andere fiets te plaatsen.
Dutch Design & Made in Europe.

9 maanden
tot 5 jaar

51

exclusive tour plus

Groeit mee
met je kind
10 cm/3,93”
extra comfort
voor je kind

urban black
drager / 8011400044
frame / 8011300032

denim deluxe
drager / 8011400047
frame / 8011300035

safari chic
drager / 8011400045
frame / 8011300033

cinnamon brown
drager / 8011400046
frame / 8011300034

nieuw
verbeterde
gordel

nieuwe kleur

urban grey
drager / 8011400048
frame / 8011300036

product gewicht
drager - 4030 g / 8,89 lb
frame - 5900 g / 13 lb
(incl. bevestigingsmateriaal)

product afmeting
760 (860 extensible) x 370 x 350 mm
299,21 (338,58 extensible) x 145,67 x 137,8 ”

toffee brown
drager / 8011400049
frame / 8011300037

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.
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exclusive maxi & tour plus

exclusive maxi & tour plus accessoires en onderdelen
Regenhoes

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

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 eenafwateringsgaatje zodat regenwater weg kan.
Ref. kussen maxi plus 8015300245 (urban black/urban grey) | 8015300246 (safari chic)
8015300247 (cinnamon brown) | 8015300248 (denim deluxe) | 8015300221 (toffee brown)
Ref. kussen tour plus 8015300249 (urban black/urban grey) | 8015300250 (safari chic)
8015300251 (cinnamon brown)| 8015300252 (denim deluxe) | 8015300222 (toffee brown)
Ref. knopje 8015300114

Schouder cover

 e Exclusive maxi & tour plus hebben een nieuwe gordel met zachte covers. Deze covers zijn gemaakt van
D
hetzelfde materiaal als het kussen. Ze zijn zacht en comfortabel en komen in kleuren passend bij de zitjes.
De covers zijn voorzien van een klittenbandsluiting zodat ze eenvoudig vervangen kunnen worden.
Ref. 8015300253 (urban black/urban grey) | 8015300254 (safari chic)
8015300255 (cinnamon brown) | 8015300256 (denim deluxe) | 8015300257 (toffee brown)

nieuw

Voetsteunen

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

Maxi cijferslot

 xtra bescherming en veiligheid voor jouw Bobike maxi zitje (alle modellen). Nu verkrijgbaar
E
als vervangingsonderdeel. Lengte - 65 cm.
Ref. 8015300206

Framebeugel

 ieuwe metalen framebeugel die rechtstreeks aan het fietszitje bevestigd kan worden. EASY
N
bevestigingssyteem - voor deze beugel is geen dragerbevestiging nodig.
Ref. 8015300219

nieuw

Frame 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

EASY klemmen

Door de klemmen van het EASY montagekader uit te wisselen voor de klemmen voor speciale dragers,
kun je een Bobike maxi zitje met EASY bevestiging veilig monteren op bagagedragers van 125-185mm breed
en met ronde of ovale buizen met een diameter tussen 16-23mm. De klemmen zijn per 4 stuks verpakt en
bevatten een duidelijke handleiding.
Ref. 8015300200

nieuw

exclusive

life is outside
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exclusive helmen

exclusive helmen

nieuw

fietshelmen xs & s
Er is nu een high-end helm beschikbaar, passend bij het chique Exclusive fietszitje om de look compleet te maken. De mat
gekleurde 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. Elf ventilatie-openingen houden het hoofd van je kind koel en een insectennet
beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met het comfortabele 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.
Voldoet aan de EU regulation 2016/425 EN1078.

denim deluxe
XS / 8742000001
S / 8742100001

toffee brown
XS / 8742000009
S / 8742100009

cosy cream
XS / 8742000008
S / 8742100008

urban grey
XS / 8742000004
S / 8742100004

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

xs - 200 g / 0,44lb
s - 220 g / 0,48lb

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

exclusive helmen

exclusive
fietshelmen
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CLASSIC

CLASSIC junior
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.

Elk merk heeft een goede klassieker nodig
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CLASSIC

CLASSIC junior
achterzitje voor framebevestiging

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

voor
frame

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.

35 mm
1,38 ”

Ø 28 tot 50 mm
1,10 tot 1,97 ”

maximaal
35 kg / 77,16 lb

5 tot 10
jaar

gereedschap
bijgesloten

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.

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

urban black / 8010500001

product gewicht
4335 g / 9,56 lb (incl. bevestigingsmateriaal)
product afmeting
320 / 70 (gesloten) x 250 x 380 mm
verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

CLASSIC
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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. Worden met de Classic Junior meegeleverd.
Ref. 8015300201

Kussen

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

Heupgordel

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

Voetsteunen 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

Universele jasbeschermer

Bobike universele jasbeschermer (set) voor 26” en 28” fietsen. De jasbeschermer klik je eenvoudig op het
spatbord van jouw fiets en is voorzien van een vrolijk polka-dot patroon en komt in een semi-transparant grijze
kleur. De jasbeschermer is voorzien van strategische geplaatste openingen voor het gebruik van je slot en wordt
per set verkocht (tie-wraps en handleiding inclusief).
Ref. 8015300008

helmen

Helmen
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 EU regulation
2016/425 EN1078 veiligheidsnorm.

helmen
de wereld wacht op jou.
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helmen

kids plus helmen

nieuw

model

fietshelmen xs

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. Elf 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 (extra set meegeleverd) aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.
Voldoet aan de Standards EU regulation 2016/425 EN1078 veiligheidsnorm.

bobike ahoy
8742000005

bobike ballerina
8742000006

bobike teddy bear
8742000007

46-52 cm / 18,11-20,47 ”

200 g / 0,44 lb

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.
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helmen

kids plus helmen

nieuw

model

fietshelmen 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 (extra set meegeleverd) aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.
Voldoet aan de Standards EU regulation 2016/425 EN1078 veiligheidsnorm.

bobike dino
8742100005

bobike navy stars
8742100006

bobike pinky zebra
8742100007

52-56 cm / 20,47-22,05 ”

220 g / 0,49 lb

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

64

helmen

bobike city
helmen

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. Voldoet aan de Standards EU regulation 2016/425 EN1078 veiligheidsnorm.

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

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

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

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

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.

helmen

bobike city

geef het goede voorbeeld

65

bobike balance bike

bobike balance bike
De Balance Bike is een loopfietsje, geschikt voor kinderen van 2 - 5 jaar.
Met de Balance Bike leren de allerkleinsten te sturen, evenwicht te bewaren
en hun motoriek te ontwikkelen. Het is letterlijk de allereerste stap
naar zelf leren fietsen.

To keep your balance,
you must keep moving.

bobike balance bike
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bobike balance bike
loopfiets voor peuters

De Balance Bike is voorzien van een ingebouwde stuurbegrenzer die de kleine berijder helpt controle te houden over hoever
hij of zij het stuur draait. De handvatten zijn van comfortabel rubber gemaakt. Het ergonomisch gevormde zadel is in hoogte
verstelbaar zodat het kind zo lang mogelijk van de loopfiets kan genieten. De schokabsorberende 240mm wielen van EVA
materiaal bieden extra comfort en kunnen niet lek gereden worden. De Balance Bike komt in twee kleurcombinaties.

< 25 kg
55,12 lb

2 tot 5
jaar

3 kg
6,61 lbs

in 3 posities
verstelbare
zadelhoogte

Ø 240 mm
EVA wielen

veiligheid
Stuurbegrenzer helpt kinderen controle
over het stuur te houden.
Kinderen kunnen met hun voeten aan de
grond komen en leren hun balans bewaren.
Voldoet aan de CE-EN71 standaard.
• Dit artikel wordt beschouwd als speelgoed.
• Niet op de openbare weg gebruiken.
• Uitsluitend gebruiken onder ouderlijk toezicht.

comfort
Schokdempende EVA wielen.
Comfortabel zadel.
Zachte handgrepen.

overige kenmerken
Verstelbare zadelhoogte (320-335-350 mm).
Opvouwbaar wiel voor makkelijk opbergen.
Eenvoudig in elkaar te zetten.
Gereedschap meegeleverd.

gereedschap
bijgesloten

bobike balance bike
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nieuw

In 3 posities
verstelbaar.

denim deluxe
8612000004

Stuur
begrenzer

cotton candy pink
8612000003

product gewicht
3 kg / 6,61 lb

product afmeting
800 x 405 x 500 mm
31,5 x 15,94 x 16,69 ”

verpakking
Dit product wordt verkocht
in een individuele doos.
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Bobike on trend
Bobike interviewde twee succesvolle Nederlandse Instagrammers om erachter te komen hoe zij denken
over Bobike. Een uniek inkijkje in het leven van de dames om ze beter te leren kennen, als moeder én als
social media influencer, en meer te weten te komen over hun dagelijks leven en hun voorkeuren.

Bo Wilkes
Moeder van twee en zwanger van
de derde. Full-time moeder en social
media influencer.
#stijlvol
#mooistekleuren
Hoe ben je voor het eerst in contact gekomen met
Bobike?
Bij de geboorte van mijn zoon Boyd heb ik een prachtig Bobike
zitje gekregen op mijn babyshower !
Welk gevoel geeft Bobike jou?
Bobike geeft ons het gevoel van veiligheid en comfort, zonder
aan uitstraling in te boeten, de zitjes zijn werkelijk een lust
voor het oog!
Wat was de doorslaggevende factor om te kiezen
voor Bobike fietszitjes?
Kleur!
Alle Bobike zitjes zijn dubbelwandig (en dus
extra veilig) in tegenstelling tot de meeste andere
fietszitjes. Had dat invloed op jouw keuze?
Absoluut. Veiligheid is het allerbelangrijkst.
Hoe vaak gebruik je de fiets?
Ik vind fietsen met twee kids best erg zwaar haha. Verder
wonen wij op een soort flauwe berg, dus terug naar huis
fietsen is een behoorlijke workout. Maar ik zou het absoluut
meer moeten doen, misschien dat ik toch maar een elektrische
fiets moet overwegen. Al ben ik bang dat het dan een bakfiets
wordt, aangezien ik straks mama van drie ben en Boyd nog
niet goed lange afstanden kan fietsen.
Hoe ziet jouw favoriete fietstocht eruit?
Met lekker weer, en zeker bergafwaarts dus!

Ik baseer mijn keus op
veiligheid en vormgeving.
Hoe ervaren jouw kinderen een fietstocht?
Die vinden dat fantastisch op de fiets! Al voel ik hun koppies
na ongeveer een half uur wel al wat zwaarder worden. Dan
ligt het stel heerlijk te slapen.
Wat is een absolute must voor een fietszitje?
Ik vind het belangrijk dat een fietszitje mooi bij de fiets staat.
Dus een cool ontwerp en een mooie (bijpassende) kleur zijn
zeker een must.
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Pauline
Moeder van twee zoons. Social media
influencer en vlogger.

#Bobike #Fietszitjes
#VeiligenHiptegelijk
Hoe ben je voor het eerst in contact gekomen met
Bobike?
Toen ik op zoek moest naar een fietsstoeltje voor mijn kind,
stuitte ik op de Bobike-zitjes vanwege de mooie kleuren
(passend bij mijn fiets!).

Bobike geeft me een gevoel
van veiligheid en tegelijkertijd
voel ik me een hippe moeder.
Wat was de doorslaggevende factor om te kiezen
voor Bobike fietszitjes?
Het ontwerp en de vele kleur opties.
Alle Bobike zitjes zijn dubbelwandig (en dus
extra veilig) in tegenstelling tot de meeste andere
fietszitjes. Had dat invloed op jouw keuze?
Heel eerlijk ging ik er vanuit dat eigenlijk alle zitjes in
Nederland wel heel veilig zouden zijn, maar nu ik dit weet ben
ik he-le-maal blij met mijn Bobike fietszitjes!
Hoe vaak gebruik je de fiets?
Zodra het weer het toelaat haal ik mijn oudste zoon op van de
peuterspeelzaal met de fiets. Daarnaast pakken we ook in de
weekenden vaak de fiets om lekker even buiten te zijn.

Hoe ziet jouw favoriete fietstocht eruit?
Met de kindjes een stukje fietsen naar een leuk terras met een
grote speeltuin: dan kunnen de volwassenen genieten van een
kop koffie of een wijntje, terwijl de kinderen heerlijk hun gang
kunnen gaan. Wij fietsen dan graag naar een theehuis met
een kabouterpad in Naarden. Daar is een heerlijk terras en
kunnen de kindjes lekker spelen.
Hoe ervaren jouw kinderen een fietstocht?
Allebei mijn zoontjes zingen op de fiets! Ze vinden het heerlijk
en genieten er enorm van.

Design, kleur, prijs,
en de kwaliteit
van de fietszitjes.
Wat is voor jou een absolute must voor een fietszitje?
Wat betreft accessoires zou ik nog wel een slaaprol voorop willen
hebben, voor als mijn jongste op de fiets in slaap valt. En een
stuurtje, dat zouden ze ook fantastisch vinden. Voor de rest dus
een kleur die mooi matcht bij mijn fiets.

72

promotie materiaal
Bobike fiets display
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.

Bobike fiets display - set
Toon frame- en dragerbevestiging. De set bestaat
uit de fiets, de wielen en de bagagedrager.
Ref. 90674

Extra set wielen
voor de display
Ref. 8982500002

nieuw

Sticker

Extra bagagedrager voor fiets display

Grijs (100mm). Ref. 8015300230
Grijs (400mm). Ref. 8015300231

 oor het demonstreren van zitjes met bagagedrager bevestiging
V
(wordt meegeleverd in de display set).

Grijs (900mm). Ref. 8015300232

Ref. 8982400003

Wit (100mm). Ref. 8015300233
Wit (400mm). Ref. 8015300234
Wit (900mm). Ref. 8015300235
Authorized dealer sticker. Ref. 8015300236
nieuw

Promotionele kleurstalen

Bobike kinderbidon

Bobike kleurstalen set voor de GO
Ref. 8015300197

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

Bobike kleurstalen set voor de ONE
Ref. 8015300198

Bobike Best Friends
Ref. 8643100054

Bobike kleurstalen set voor de EXCLUSIVE
Ref. 8015300199

Bobike Yellow Bottle
Ref. 86431000053
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Haken
Creëer een aantrekkelijke wand display met de specifieke Bobike haken.
De haken zijn geschikt voor zowel slatwall als tegometaal.

Haken voor Bobike mini zitjes

Haken voor helmen

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

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.

Ref. 8015300112

Haken voor Bobike maxi zitjes

Ref. 8981800002

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

Haken voor Euroslot

Ref. 8015300113

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

nieuw

Ref. 8981800001

Haken voor alle Bobike zitjes
(Worden per stuk verkocht).
Ref. 8015300214

nieuw

Bobike Polo

nieuw

(Wordt per stuk verkocht).

Bobike magneet banner

Ref. 8015300238 (M)
Ref. 8015300239 (L)
Ref. 8015300240 (XL)

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.

Ref. 8015300229

nieuw

Bobike 2020

we move the future

Ref. 8015300228

Catalogus
Ref. 8015300224 (EN)
Ref. 8015300226 (NL)
Promotionele flyer
Ref. 8015300225 (EN)
Ref. 8015300227 (NL)

2020 collection

Ref. 8015300124
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Go mini

Voor kinderen 9-15 kg

Go voor Frames
(framebevestiging)

Go voor dragers
(dragerbevestiging)

•

One 1P & E-Bd
(framebevestiging)

One E-Bd
(dragerbevestiging)

•

•

•
•

Voor kinderen 9-22 kg

One mini

•

Voor kinderen 22-35 kg
Voor plaatsing op balhoofdbuis (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)

Bijpassend windscherm
verkrijgbaar

•

Bijpassende helm
verkrijgbaar

•

•

•

•

•

•

Dubbelwandige bescherming

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Extra hoofd-bescherming

Verstelbare voetsteunen

•

Veiligheidsreflector

•

Led verlichting
Optie om de gordels op verschillende hoogtes te plaatsen
TÜV gekeurd

•

•
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Exclusive mini plus

Exclusive maxi plus
(framebevestiging)

Exclusive maxi plus
(dragerbevestiging)

Exclusive tour plus
(framebevestiging)

Exclusive tour plus
(dragerbevestiging)

•

•

•

•

Classic Junior
(framebevestiging)

•

•
•
•

•
•
•

•

(120-175mm)

(120-175mm)

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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dutch design
made in europe
loved all over the world
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Czech Republic

Denmark
Estonia
France
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Japan
Lithuania
Netherlands

New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Korea
Spain

Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
USA

