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Maximaal veilig Dutch Design
en gemaakt in Europa





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, de 
wind door je haren te voelen waaien en de zon op je gezicht 
te voelen. En dat alles met jouw kindje veilig en geborgen in 

een Bobike fietsstoeltje.
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we move the future
2022 collectie



3

inhoud
bobike
Over Bobike
Wij geven om de toekomst
Veiligheid is een serieuze zaak

bobike fietszitjes
Wat heb je nodig? Hoe kies ik een fietszitje?
Go®

Go® mini
Go® windscherm
Go® mini onderdelen en accessoires
Go® maxi
Go® maxi onderdelen en accessoires
Go® helmen
One®
One® eco
One® mini
One® windscherm+
One® mini onderdelen en accessoires
One® maxi
One® maxi onderdelen en accessoires
One® helmen

Exclusive Plus
Exclusive mini plus 
Exclusive windscherm
Exclusive mini plus onderdelen en accessoires
Exclusive maxi plus
Exclusive tour plus
Exclusive maxi & tour plus onderdelen en accessoires
Exclusive helmen

Classic Junior Plus
Classic junior onderdelen en accessoires

bobike accessoires
Slaaprol
Poncho/Winterhoes
Regenhoes
Kids bidon

transport en mobiliteit
Bobike trailer 2 in 1
Bobike balance bike

helmen
Kids plus helmen
Bobike city

POP & POS
Bobike promotioneel materiaal 

fietszitjes
Vergelijkingslijst

verkoopnetwerk
Bobike over de hele wereld

01
04
06
08

10
12
14

16
20
21
22
26
28

30
32
36
40
41
42
46
48

50
52
56
57
58
62
66
68

70
76

78
80
82
84
86

88
90
96

100
104
106

108

110

112



over
bobike
veilige fietszitjes

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 
vrolijke en gezonde levensstijl.

Bobike ontwikkelt, ontwerpt en produceert fietszitjes sinds 1978. 
De fietszitjes van Bobike worden ontworpen in Nederland, 
geproduceerd in Europa en zijn te herkennen aan hun stijlvolle, 
moderne uiterlijk. De fietszitjes van Bobike hebben diverse 
prijzen gewonnen, waaronder een iF Design Award. 

Onmiskenbaar Bobike 
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 je klaar om op 
verkenningstocht 
te gaan?
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wij geven 
om de toekomst
onze ecologische voetafdruk verkleinen

CO2

2020 - afname milieubelasting

In alle productieprocessen is materiaalverspilling 
onvermijdelijk, dus het is onze taak om ze duurzamer te 
beheren, intern afval om te zetten in nieuwe grondstoffen
door middel van recycling, waardoor we de planeet helpen 
behouden en beschermen.

CO2

Bij Bobike geven we om het milieu, dus werken we aan 
het verminderen, hergebruiken en recyclen van ons afval, 
waarbij we ons altijd inzetten voor veiligheid, kwaliteit, 
innovatie, technologie en vooral mensen.
We spelen allemaal een grote rol in een steeds duurzamer 
leven. Jaar na jaar richten we ons op het verkleinen van onze 
ecologische voetafdruk.
Wij investeren ook in zonnepanelen, in de verwachting 
efficiënter te kunnen werken en het energieverbruik verder 
terug te dringen.

We ontwikkelen ook nieuwe concepten die model kunnen 
staan voor toekomstige producten, zoals het gebruik 
van nog meer materialen op biobasis, zoals suikerriet.  
De nieuwe Bobike slaaprol is gemaakt van een hernieuwbaar, 
biogebaseerd materiaal. Gemaakt van 50% suikerriet is het 
een duurzamere en milieuvriendelijkere optie. Suikerriet 
is de belangrijkste bron van suiker in de wereld en tevens 

belangrijk voor de productie van hernieuwbare energie en 
biogebaseerde materialen. Bij elke jaarlijkse groeicyclus 
vangt het CO2 op uit de atmosfeer. De suikerrietteelt 
wordt op natuurlijke wijze geïrrigeerd door de regens in de 
producerende regio’s en er worden maatregelen genomen 
om ervoor te zorgen dat de teelt geen bedreiging vormt voor 
de biodiversiteit.

Groene materialen

De “juiste” stappen nemen

-13%
afval

-10% CO2

uitstoot
-7% electriciteit-4% water

verbruik

een duurzamer materiaal
suikerriet

reductie van
uitstoot van

broeikasgassen

instandhouding
van biodiversiteit

minder water
verbruik

zelfvoorzienende
energie
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Momenteel bevatten sommige niet-structurele onderdelen al 100% 
gerecycled materiaal. Maar met het doel om het hele assortiment 
duurzamer te maken, hebben we onze productieprocessen opnieuw 
gedefinieerd om van de One® het eerste duurzame fietszitje in de 
collectie te maken.  
De One® Eco  bevat 30% gerecycled materiaal in de binnenste schaal 
(naar ratio om de huidige testprestaties te behouden) en al onze 
One®-fietszitjes gebruiken 100% gerecycled materiaal in sommige 
niet-structurele onderdelen - zoals de rugbekleding.

Groene verpakking
We vernieuwen de volledige verpakking en maken die nog duurzamer 
en efficiënter door geen wegwerpmateriaal meer te gebruiken (tape, 
plastic zakjes, karton...). We zijn bij de One® begonnen met het 
verwijderen van gemiddeld 250 gram wegwerpmateriaal 
per zitje. Dat lijkt weinig maar als je het uitrekent, 
hebben we op 1000 fietszitjes  250kg 
wegwerpmateriaal bespaard. Bobike 
verpakkingen zijn 100% recyclebaar en 
herbruikbaar, dus we moedigen onze 
klanten aan om de verpakkingen 
een tweede leven te geven. Bobike 
gebruikt gecertificeerd papier van 
duurzame oorsprong (FSC®) en 
vermindert de bedrukking om zo 
minder inkt te gebruiken.
Stap voor stap spannen we ons 
in om van Bobike een 100% 
duurzaam merk te maken.  
En dit is alleen nog maar wat 
je kunt zien, aangezien wij bij 
de ontwikkeling, de productie 
en in onze eigen faciliteiten 
grote veranderingen door-
voeren om duurzamer te 
worden.

Bobike one eco

30%
gerecycled materiaal 
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veiligheid is een 
serieuze zaak
veilige fietszitjes

Het is misschien niet de coolste obsessie maar je zal ons 
erom waarderen. Kwaliteitscontrole, prestatieanalyse 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.

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

DO
UB

LE
-W

ALLED SEAT

EXTRA CHILD SAFETY

simply
SAFE

Bij Bobike, 
ademen
we veiligheid.
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double walled

2 x + =2 x
double safety 

2 x
double love

double walled

2 x + =2 x
double safety 

2 x
double love

double walled

2 x + =2 x
double safety 

2 x
double love

double walled

2 x + =2 x
double safety 

2 x
double love

double walled

2 x + =2 x
double safety 

2 x
double love

dubbelwandig

dubbel veilig

dubbel geliefd



bobike veilige  
fietszitjes
de bobike
2022 collectie
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Bobike Go® mini + windscherm (optioneel)

pag. 16 / pag. 20

Bobike Go® framebevestiging
pagina 22

Bobike Go® dragerbevestiging
pagina  22

wat heb je nodig?
hoe kies ik een zitje

VOORZITJE  

kind
gewicht / lengte / lee�ijd

zitje
voor- / achterbevestiging

fiets
vereiste kenmerken

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
≤ 35kg / 77,16 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
vanaf 6 jaar

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

past op ronde
balhoofdbuizen
1,38 / 35 mm ”

of

ACHTERZITJE
VOOR
BAGAGEDRAGER

ACHTERZITJE
VOOR FRAME

 

one® & exclusive
120 - 175 mm | 4,72 - 6,89 ”
Go® 120 - 185 mm | 4,72 - 7,28 ”
draagvermogen drager
minimaal 27 kg | 59 lb 

Ø 10 to 16 mm
0,39 to 0,63 ”

T
 

ACHTERZITJE
VOOR FRAME

T
 

past op ronde zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm / 1,10 - 1,57”

one® & exclusive
80 mm / 3,15 ”
Go®
105 mm / 14,13 ”

past op ronde zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm / 1,10 - 1,57”

80 mm / 3,15 ”
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one® exclusive plus

one® mini + windscherm (optioneel) exclusive mini plus + windscherm (optioneel)

pag. 36 / pag. 40 pag. 52 / pag. 58

Classic Junior Plus
pagina 70

classic junior plus

one® maxi 1P & E-BD exclusive maxi plus frame exclusive tour plus frame
pagina 42 pagina 58 pagina 62

one® maxi dragerbevestiging
pagina 42

exclusive maxi plus drager exclusive tour plus drager
pagina 58 page 62



Droom jij 
ook van een 
actiever leven 
met je gezin?
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Go®

Bobike Go® 2022

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.
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Go® follow your 
dreams
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Go® mini
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veiligheid
Uniek, versterkt, dubbelwandig zitje voor extra veiligheid. 
Met één hand te bedienen easy-click sluiting.
Eenvoudig te verstellen 3-puntsgordel.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Waterdicht 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.

Go® mini
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.

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

 
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 ”

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
up to 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”
lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

 
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 ”

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
up to 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking
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Go® mini

vanilla cup cake
8012500002 

marshmallow mint
8012500003 

 cotton candy pink
8012500004 

macaron grey
8012500005 

 lemon sorbet
8012500001 
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Go® windscherm
passend bij jouw Bobike Go® mini zitje

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. En 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

 lemon sorbet 
8015600001

macaron grey
8015600005

vanilla cup cake
8015600002

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

inbussleutel
niet meegeleverd 

product gewicht
1271 g / 2,80 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

product afmeting
577 x 394 mm
22,72 x 15,51 ”
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Go® mini accessoires en onderdelen

Go® mini

A-head adapter - accessoire
Met deze adapter bevestig je eenvoudig een Bobike voorzitje op een fiets met een A-head balhoofdstel. Een 
verstelbare stuurpen blijft bruikbaar en ook het display of de controller van een elektrische fiets kan blijven 
zitten. De benodigde ruimte voor plaatsing is slechts 4mm.
 
Ref. 8015300139

Mini cijferslot - accessoire
Extra veiligheid en bescherming voor je Bobike voorzitje of windscherm. Het cijferslot is eenvoudig in te stellen 
(zie website voor videohandleiding) en past door het gat in de stalen poot onder het montageblok.
 
Ref. 8015300205

Universeel montageblok
 Dit montageblok wordt standaard mee geleverd wanneer je een Bobike voorzitje 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 Bobike Go®. 
Worden per set verkocht, inclusief voetriempjes.

Ref. 8015300146

Stalen windschermbeugel
Vervangende windschermbeugel voor het Bobike Go® mini + windscherm. De beugel past in hetzelfde 
montageblok dat wordt gebruikt om het zitje te monteren en in de adapter voor de A-head adapter. Verbeterde 
versie voor meer stabiliteit.
 
Ref. 8015300215

Bobike Go® kussen
Vervangend waterdicht zacht kussen voor de Bobike Go® mini.
 
Ref. 8015300237
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Go® follow
your dreams
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Go® maxi
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De frame bevestiging 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 de lengte 
van het kind of de maat van de fiets. De 
bevestiging past op ronde zadelbuizen en is 
speciaal ontworpen zodat de remkabel niet 
in het gedrang komt. Past op fietsen met en 
zonder bagagedrager.

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 van de fiets. 
Reflecterende sticker zorgt voor extra zichtbaarheid.
Verstelbare 3-punts veiligheidsgordel. 
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig. 
Waterdicht en schokdempend kussen. 
Kussen kan eenvoudig verwijderd en vervangen worden
Mogelijkheid om de gordel op 3 hoogtestanden te plaatsen.

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

Go® maxi
achterzitje met drager- of framebevestiging

De bagagedrager bevestiging is volledig 
in het fietszitje geïntegreerd. Het zitje wordt 
geassembleerd geleverd en kan direct uit 
de doos worden gebruikt. Het zitje kan naar 
voren of naar achteren geplaatst worden 
naar gelang de maat van de achterdrager of 
de grootte van het kind. Deze bevestiging is 
compatibel met bagagedragers die voldoen 
aan ISO 11243.

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

product gewicht
drager:
3215 g / 7,09 lb 
frame:
4470 g / 9,85 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

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

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 185 mm
4,72 - 7,28 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

105 mm
4,13 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

product gewicht
drager:
3215 g / 7,09 lb 
frame:
4470 g / 9,85 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

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

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 185 mm
4,72 - 7,28 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

105 mm
4,13 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

product gewicht
drager:
3215 g / 7,09 lb 
frame:
4470 g / 9,85 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

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

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 185 mm
4,72 - 7,28 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

geen gereedschap
nodig

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

105 mm
4,13 ”alleen voor

frames

gereedschap
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Go® maxi

 lemon sorbet 
drager / 8012300001
frame / 8012400001

vanilla cup cake 
drager / 8012300002
frame / 8012400002

 cotton candy pink
drager / 8012300004
frame / 8012400004

macaron grey
drager / 8012300005
frame / 8012400005

marshmallow mint 
drager / 8012300003
frame / 8012400003



26

Veiligheidshouder voor op het frame
Het ideale onderdeel wanneer je de Bobike Go® op twee verschillende fietsen wilt gebruiken. 
Past op zadelbuizen met een diameter tussen Ø28 en 40mm. Benodigde ruimte (in de 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
 Extra veiligheid en bescherming voor jouw Bobike zitje, nu verkrijgbaar als reserveonderdeel. Het cijferslot is 
eenvoudig in te stellen (zie website voor videohandleiding) en past door het kleine gaatje in het voetsteungedeelte 
van uw Bobike Go® achterzitje.  Lengte - 85 cm. 
 
Ref. 8015300206

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Bobike Go® maxi fietszitjes. De voetsteunen worden verkocht per set, 
inclusief voetriempjes.
 
Ref. 8015300175

Gordel
Vervangende gordel voor de Bobike Go® maxi. Inclusief Easy-Click sluiting (met één hand te bedienen). 
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. Voor 
volledige montage heb je ook deveiligheidshouder (8015300194) nodig.
 
Ref. 8015300213

Metalen framebeugel voor kleine frames en 29ers
De ideale oplossing voor fietsen met een klein frame of 29’’ wielen. Deze beugel duwt het fietszitje 
omhoog en naar achteren, zodat het zitje het achterwiel niet raakt. Voor volledige montage heb je ook de 
veiligheidshouder (8015300194) nodig. Alleen verkrijgbaar als reserveonderdeel voor Go® framebevestiging.
 
Ref. 8015300218

Go® maxi accessoires en onderdelen
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Go® follow  
your dreams
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Go® helmen
fietshelm xxs, xs & s

Bied je kind extra bescherming met een helm die perfect past bij de Go® fietszitjes. De Go® helm heeft verschillende 
ventilatieopeningen (xxs-6 openingen/xs en s-9 openingen) om het hoofd van je kind koel te houden en een insectennet dat 
bescherming biedt tegen rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock systeem maak je de helm snel op maat en de reflecterende 
stickers zorgen ervoor dat je kind ook in het donker goed zichtbaar is. Voldoet aan de EU veiligheidsnorm 2016/425 EN1078. 

xxs helm

 cotton candy pink 
8740200057

s helm

lemon sorbet
8740300036

marshmallow mint
8740200042

xs helm

macaron grey
8740200058

macaron grey
8740200044

macaron grey
8740300040

lemon sorbet
8740200059

lemon sorbet
8740200040

marshmallow mint
8740300038

marshmallow mint
8740200056

 cotton candy pink 
8740200043

 cotton candy pink 
8740300039

vanilla cup cake
8740200055

vanilla cup cake
8740200041

vanilla cup cake
8740300037

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

 

product gewicht
XXS 190 g / 0,42lb
XS 230 g / 0,50lb
S 235 g / 0,51lb

hoofdomtrek
XXS 44-48 cm / 17,31-18,89”
XS 46-53 cm / 18,11-20,86”
S 52-56 cm / 20,47-22,05”
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Go® follow
your dreams
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one®
Bobike one® 2022 noviteiten

one® eco
Het beste compromis tussen 
duurzaamheid en veiligheid.

Zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en met behoud van 
dezelfde normen, zijn alle gekleurde Bobike One® rugplaten 
nu gemaakt van 100% gerecycled materiaal en zijn ze 100% 
recyclebaar.
Maar om de One® nog duurzamer te maken, introduceren  
we het Bobike One® eco-model, waarin 30% gerecycled 
materiaal is verwerkt in de buitenschaal, waardoor een 
unieke zitting ontstaat.
Daarnaast hebben we ook de verpakking van de One® 
aangepast, deze is efficiënter geworden zodat er minder 
wegwerpmaterialen en inkt nodig zijn. Ook wordt hij nu 
geproduceerd met  FSC®-materialen. 
Het volledige productieproces werd ook herzien om het 
ecologischer te maken en zo de CO2-uitstoot tijdens de 
productie van de One® te verminderen.
Onderdeel voor onderdeel, stap voor stap evolueren we naar 
een duurzamere toekomst.

one® mighty mustard
Een bij-vriendelijke kleur
Voor elke verkocht fietszitje in de kleur mighty mustard, 
doneren we een percentage aan Worldwide Bee Saving 
ONG. Dat is nog een manier om het milieu te beschermen en 
onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

De hele bobike one®-
reeks is groener.
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one® eco
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one® eco
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one® eco
voor- en achter fietszitje

Bobike One® eco, het beste compromis tussen de bescherming van je kind en de bescherming van het milieu.
Door middel van recycling technologie zijn we in staat om fietszitjes die tijdens het productieproces worden afgekeurd 
om te zetten in nieuw gerecycled materiaal en dit te verwerken in de productie van nieuwe fietszitjes. De rugplaten 
worden momenteel geproduceerd met 100% gerecycled materiaal, en zijn 100% recyclebaar. De bobike One® eco 
heeft ook de bijzonderheid dat de binnenschaal is geproduceerd met 30% gerecycled materiaal, wat het een unieke 
gemarmerde look geeft en geen twee eco zitjes zijn hetzelfde. Het beste compromis tussen duurzaamheid en veiligheid. 
 
Onze toewijding aan planeet Aarde is het combineren van duurzaamheid met technologie om de hoeveelheid gerecycled 
materiaal te vergroten, waarbij de veiligheid altijd gewaarborgd blijft.

100%
gerecycled 

materiaal 

30%
gerecycled materiaal 

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

 
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 ”

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
up to 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

gereedschap
bijgesloten

one®
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one® eco

one® eco maxi
E-BD / 8012100016 

1P&E-BD / 8012200016 

one® eco mini
8012000017 

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

1P & E-BD
frame & drager

ONE SYSTEM
FITS ALL

nieuw
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one® to conquer 
the world
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one® mini
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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
Waterafstotende en schokdempende zitting van EVA materiaal. 
Zachte en comfortabele schouderriemen. 
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.

overige kenmerken
Geschikt voor voor smallere en bredere stuurbuizen.
Inclusief montagegereedschap.
Bijpassend windscherm en helm verkrijgbaar.
Dutch Design & Made in Europe.
 

one® mini
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.

coffee brown
8012000012

urban black
8012000001

one®

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

 
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 ”

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
up to 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

 
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 ”

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
up to 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”
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one® mini

coffee brown
8012000012

chocolate brown
8012000004

bahama blue
8012000009

urban grey
8012000003

urban black
8012000001

snow white
8012000002

mighty mustard
8012000010

fierce flamingo
8012000016

olive green
8012000008
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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.

one® windscherm+
passend bij de Bobike one mini

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.

fierce flamingo
8015500013

urban grey
8015500003

bahama blue
8015500009

snow white
8015500002

olive green 
8015500008

urban black
8015500001

coffee brown
8015500012

chocolate brown
8015500004

mighty mustard
8015500010

one®

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

inbussleutel
niet meegeleverd 

product gewicht
1271 g / 2,80 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

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



41

A-headset 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 veiligheid en bescherming voor uw Bobike voorzitje of windscherm. Het cijferslot is eenvoudig in te 
stellen (zie website voor videohandleiding) en past door het gat in de stalen poot onder het montageblok.
 
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” (b x d x h).

Ref. 8015300043

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Bobike ONE.  
De voetsteunen worden per set verkocht, inclusief voetriempjes.

Ref. 8015300146

Stalen windschermbeugel
Vervangende windschermbeugel voor het Bobike one® + windscherm. De beugel past in hetzelfde  
montageblok dat wordt gebruikt om het fietszitje te plaatsen. Verbeterde versie voor meer stabiliteit.
 
Ref. 8015300215

one® mini accessoires en onderdelen

one® mini
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one® to conquer 
the city
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one® maxi
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one®

veiligheid
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
Waterdichte, schokdempende zitting van EVA materiaal. 
Zachte, comfortabele schouderriemen. 
Verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig. 
Eenvoudig te verstellen gordel.
Inclusief montagegereedschap.

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).
Coole, genderneutrale kleuren, volgens de laatste trends.
Dutch Design & Made in Europe.
Winnaar Good Industrial Design Award 2015.

De bobike One® maxi E-bd kan worden 
gemonteerd op fietsen die zijn uitgerust met 
een bagagedrager met een minimaal draag-  
vermogen van 27 kg. Het EASY montagesys-
teem voor montage op de bagagedrager wordt 
meegeleverd. Het EASY montagesysteem past 
op ISO 11243 goedgekeurde bagagedragers.

De bobike One® maxi 1P & E-BD bevestig-
ingssysteem heeft de bijzonderheid dat het op 
dragers en frames kan worden bevestigd: One 
system fits all. Het past op frames met ronde 
buizen en op dragers volgens ISO 11243.

one® maxi
achterzitje met frame- en dragerbevestiging

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

gereedschap
bijgesloten
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one® maxi

olive green 
E-BD / 8012100008

1P&E-BD / 8012200008

bahama blue 
E-BD / 8012100009

1P&E-BD / 8012200009

urban black
E-BD / 8012100001

1P&E-BD / 8012200001

snow white  
E-BD / 8012100002 

1P&E-BD / 8012200002

coffee brown 
E-BD / 8012100012

1P&E-BD / 8012200012

chocolate brown 
E-BD / 8012100004

1P&E-BD / 8012200004

urban grey
E-BD / 8012100003

1P&E-BD / 8012200003

mighty mustard
E-BD / 8012100010 

1P&E-BD / 8012200010 

fierce flamingo
E-BD / 8012100015 

1P&E-BD / 8012200015 

1P & E-BD
frame & drager

ONE SYSTEM
FITS ALL
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one® maxi onderdelen en accessoires

Gordel
Vervangende gordel voor de Bobike One®. Veiligheidsgesp die met één® hand bediend kan worden, is inbe-
grepen. Geen gereedschap nodig.
 
Ref. 8015300223

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Bobike One® maxi gemaakt van 100% gerecycled materiaal.  
Verkocht per set, inclusief riempjes.

Ref. 8015300175

Maxi Cijferslot
 Extra veiligheid en bescherming voor je Bobike zitje, nu verkrijgbaar als reserveonderdeel. Het cijferslot is eenvoudig 
in te stellen (zie website voor video handleiding) en past door het kleine gaatje in het voetsteungedeelte van uw 
Bobike One® achterzitje. Lengte - 85 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 (inclusief gereedschap) 
 
Ref. 8015300142

Montagekader EASY bevestigingsysteem (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

one®
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fierce flamingo
XS / 8740800012
S / 8740900012

urban black
XS / 8740800013
S / 8740900013

mighty mustard
XS / 8740800011
S / 8740900011

coffee brown
XS / 8740800005
S / 8740900005

strawberry red 
XS / 8740800009
S / 8740900009

snow white
XS / 8740800008
S / 8740900008

chocolate brown
XS / 8740800007
S / 8740900007

bahama blue 
XS / 8740800004
S / 8740900004

urban grey
XS / 8740800010
S / 8740900010

olive green
XS / 8740800006
S / 8740900006

one® plus helmen
fiets helmen xs & s

Laten we het straatbeeld opfleuren. Onze Bobike one fietszitjes zijn verkrijgbaar in negen kleuren en we hebben 
een bijpassende helm bij elke kleur. De kleurrijke matte helmen hebben een in-mold constructie en een vergroot 
beschermingsgebied om de veiligheid te verhogen. Het verstelbare bevestigingssysteem zorgt voor een perfecte 
pasvorm. De kinriemen zijn zacht met kinstuk en sluiten in een 3-punts veiligheidsharnas. Twee reflecterende stickers 
verhogen de zichtbaarheid als het donker wordt. Een insectennet beschermt je kind tegen vliegende beestjes  
en 10 ventilatieopeningen houden het hoofd van je kind koel. Voldoet aan de EU-standaard 2016/425 EN1078. 

one®

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

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

hoofdomtrek
XS 48-52 cm / 18,89-20,47”
S 52-56 cm / 20,47-22,05”
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exclusive 
plus 
onze internationale
bestseller is nog
beter geworden
Het afgelopen jaar hebben wij de Exclusive-lijn een make-
over gegeven, zodat deze internationale bestseller nog 
beter aan de wensen en eisen van haar fans voldoet en nog 
gebruiksvriendelijker is geworden. 

Geen excuses meer, ga op avontuur!

Het leven is buiten. Buiten zijn maakt 
vrolijk en is gezond voor lichaam en 
geest. Er is een hele wereld om te 
verkennen. 

Waarom begin 
je vandaag niet?
De Bobike Exclusive Plus is het perfecte fietszitje voor 
gezinnen die graag buiten zijn en langere tochten of zelfs 
fietsvakanties met hun kinderen maken. Het is ons meest 
beschermende zitje, waardoor het perfect is om de wereld te 
verkennen.
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exclusive mini plus
buiten leven
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exclusive mini plus
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restyling
Nieuwe 5-punts veiligheidsgordel.
Nieuwe rugplaat met gegraveerd logo.
Nieuwe verbeterde voetsteunen met nieuwe materialen en 
metalen inzetstukken voor meer veiligheid. 

veiligheid
Dubbelwandig zitje voor extra veiligheid.
Verstelbare 5-punts veiligheidsgordel met zachte bekleding.
Lichaamsomsluitend ontwerp voor extra veiligheid van het kind.
Voldoet aan EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
Voetsteunen verstelbaar in 5 posities, geen gereedschap nodig.
Eenvoudig te verstellen veiligheidsgordel.
Montagegereedschap inbegrepen.

overige kenmerken
Bevestiging geschikt voor smallere en bredere stuurbuizen.
Het zitje heeft een klein stuurtje waarmee kinderen actief aan de 
rit kunnen deelnemen.
Bijpassende windschermen en helmen verkrijgbaar.
Nederlands ontwerp & Made in Europe.

exclusive mini plus
voorzitje

De Bobike Exclusive mini plus is de perfecte 
keuze voor langere tochten. Het zitje is 
voorzien van een 5-punts veiligheidsgordel 
met zachte bekleding voor extra comfort. 
Het kleine stuurtje op het voorzitje laat je 
baby actief meedoen. De Bobike Exclusive 
mini plus is een fietszitje dat voorop je fiets 
wordt bevestigd en geschikt is voor kinderen 
van ongeveer 9 maanden tot 3 jaar of een 
maximaal lichaamsgewicht van 15 kg.

exclusive plus

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

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

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

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
tot 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 3 jaar

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

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

gereedschap
bijgesloten

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

e-bike passing
tot 25 km/h

past op ronde
stuurbuizen
35 mm / 1,38 ”
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exclusive mini plus

toffee brown
8011000026

cinnamon brown 
8011000023

safaric chic
8011000022

denim deluxe
8011000024

urban black
8011000021

urban grey
8011000025
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urban black
 8015200013

exclusive windscherm
passend bij jouw Bobike exclusive mini plus zitje

veiligheid
Stevig transparant scherm.
Slagvast.

overige kenmerken
Het montagesysteem past op het Bobike Exclusive 
mini zitje - geen extra gereedschap nodig.
Verkrijgbaar in 6 kleuren, passend bij de Exclusive 
mini zitjes.
Polycarbonaat scherm & stevige kunststof 
onderkant voor optimale bescherming.
Nederlands ontwerp & Made in Europe.

urban grey
8015200017

safari chic 
8015200014

cinnamon brown
8015200015

denim deluxe
8015200016

toffee brown
 8015200018

exclusive plus

Het Exclusive windscherm bestaat uit een transparant, stevig en schokbestendig scherm, in combinatie met een harde kunststof 
onderkant in een kleur die past bij jouw Exclusive mini plus zitje. Het windscherm is in een handomdraai te installeren en te 
verwijderen, en voor de installatie is geen gereedschap nodig. Je klikt het gewoon in het stuur van het fietszitje. Het Exclusive 
windscherm kan alleen gebruikt worden in combinatie met het Exclusive mini zitje.

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

inbussleutel
niet meegeleverd 

product gewicht
780 g / 1,73 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

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



57

Kussen +  Knop
Vervangend kussen voor de Exclusive mini plus. Eenvoudig schoon te maken, waterdicht en verkrijgbaar in een 
kleur passend bij je fietszitje.
Het kussen wordt alleen aan de achterkant van het zitje bevestigd. Het andere gaatje is bedoeld voor drainage 
en moet open blijven zodat (regen-) water weg kan lopen.
Ref. Kussen 8015300241 (urban black/urban grey) | 8015300242 (safari chic) | 8015300243 (cinnamon brown) | 
8015300244 (denim deluxe) | 8015300220 (toffee brown)
Ref. Knop 8015300114

Schouderbeschermers
De Exclusive mini plus heeft een nieuwe veiligheidsgordel met comfortabele schouderkussentjes. Deze 
schouderkussentjes zijn gemaakt van hetzelfde hoogwaardige, waterdichte materiaal als het kussen en zijn 
beschikbaar in een kleur passend bij het zitje. Door de klittenbandsluiting zijn ze eenvoudig te plaatsen en te 
vervangen.
Ref. 8015300253  (urban black/urban grey) | 8015300254 (safari chic) | 8015300255 (cinnamon brown)  
8015300256  (denim deluxe) | 8015300257 (toffee brown) 

Voetsteunen + riempjes voor voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Exclusive mini plus. Alleen verkrijgbaar in zwart.
Ref. Voetsteunen 8015300117
Ref. Riempjes 8015300137

Mini Cijferslot
Extra veiligheid en bescherming voor je Bobike voorzitje. Het cijferslot is eenvoudig  in te stellen (zie website 
voor videohandleiding) en past door het gat in de stalen poot onder het montageblok.
 
Ref. 8015300205

A-head Adapter 
Met deze beugel kunt u eenvoudig een Bobike fietszitje monteren op een fiets met een A-head balhoofdstel. 
Een verstelbare stuurpen blijft bruikbaar, en ook het display of de controller van een elektrische fiets kan blijven 
zitten. De benodigde inbouwruimte is slechts 4mm.
Ref. 8015300139

Universele montagebeugel
 Deze montagebeugel wordt standaard meegeleverd wanneer je een Bobike mini fietszitje koopt. Als je een 
extra beugel of een vervanging nodig hebt, is dit het reserveonderdeel dat je nodig hebt. Deze beugel past op 
standaard stuurbuizen Ø 22 tot 32 mm en MTB-stuurbuizen: 1-1/8”. Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm. 
De afmetingen van de universele 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

Stuur + Schroef
De Exclusive mini plus heeft een klein stuurtje waarmee kinderen actief kunnen meedoen.
Ref. Stuur 8015300120
Ref. Schroef 8015300121

Windscherm bevestiging
Met deze beugel bevestig je het Exclusive windscherm in de opening van het stuurtje op de Exclusive mini.
Ref. 8015300122 (black) | 8015300161 (off-white) | 8015300162 (denim deluxe) | 8015300208 (urban grey) | 
8015300259 (toffee brown)

exclusive mini plus onderdelen
en accessoires

exclusive mini plus
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exclusive maxi plus
buiten leven



59

exclusive maxi plus
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exclusive maxi plus
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

Dankzij het nieuwe framebevestigings- 
systeem hoeft het Easy kader niet meer op de 
framebeugel te worden gemonteerd, omdat 
het montagesysteem al in de framebeugel 
is geïntegreerd. Dit maakt het zitje lichter en 
eenvoudiger te monteren. Het past op ronde 
zitbuizen en is speciaal ontworpen om ruimte 
te bieden aan de remkabel en te voorkomen 
dat deze bekneld raakt. Dit systeem past op 
fietsen met of zonder bagagedrager.

Bobike EASY bevestiging verzekert je 
van een supersnelle installatie en maakt 
het een koud kunstje om het zitje op een 
tweede fiets te plaatsen. Het zitje kan naar 
achteren en naar voren worden verplaatst, 
afhankelijk van de drager en de grootte van 
het kind. Bevestigingssysteem compatibel met 
bagagedragers, conform ISO 11243.

restyling
Nieuw frame bevestigingssysteem 
Nieuwe 5-punts veiligheidsgordel. 
Nieuw LED-licht voor meer veiligheid 
Nieuwe achterplaat met gegraveerd logo.

veiligheid
Dubbelwandig zitje voor extra veiligheid. 
Lichaamsomsluitend ontwerp voor extra veiligheid van het kind. 
Inclusief cijferslot. 
EASY montage compatibel met dragers conform ISO 11243 
(bagagedrager bevestiging). 
Led-verlichting inbegrepen voor meer veiligheid. 
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
In 6 posities verstelbare voetsteun, geen gereedschap nodig. 
Verstelbare 5-punts veiligheidsgordel. 
Klein opbergvakje tussen de benen. 
Montagegereedschap inbegrepen.

overige kenmerken
Eenvoudig montagesysteem voor snelle installatie en 
om het zitje gemakkelijk op een tweede fiets te plaatsen. 
Nederlands ontwerp en gemaakt in Europa.

exclusive plus

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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 ” 

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal 27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten
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exclusive maxi plus

cinnamon brown
drager / 8011200031  
frame / 8011100026

denim deluxe 
drager / 8011200032  
frame / 8011100027

urban black 
drager / 8011200029  
frame / 8011100024

urban grey
drager / 8011200033  
frame / 8011100028

safari chic 
drager / 8011200030  
frame / 8011100025

toffee brown
drager / 8011200034  
frame / 8011100029



62

exclusive tour plus
buiten leven
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exclusive tour plus
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exclusive tour plus
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

Dankzij het nieuwe framebevestigings- 
systeem hoeft het Easy kader niet meer op de 
framebeugel te worden gemonteerd, omdat 
het montagesysteem al in de framebeugel 
is geïntegreerd. Dit maakt het zitje lichter en 
eenvoudiger te monteren. Het past op ronde 
zitbuizen en is speciaal ontworpen om ruimte 
te bieden aan de remkabel en te voorkomen 
dat deze bekneld raakt. Dit systeem past op 
fietsen met of zonder bagagedrager.

Bobike EASY bevestiging verzekert je 
van  een supersnelle installatie en maakt 
het een koud kunstje om het zitje op een 
tweede fiets te plaatsen. Het zitje kan naar 
achteren en naar voren worden verplaatst, 
afhankelijk van de drager en de grootte van 
het kind. Bevestigingssysteem compatibel met 
bagagedragers, conform ISO 11243.

restyling
Nieuw frame bevestigingssysteem. 
Nieuwe 5-punts veiligheidsgordel. 
Nieuwe achterplaat met gegraveerd logo.

veiligheid
Verstelbare, hoofdbescherming - ideaal voor lange ritten en 
voor e-biketochten.
Inclusief LED-verlichting voor meer veiligheid. 
Dubbelwandig zitje voor extra veiligheid.
Lichaamsomsluitend ontwerp voor extra veiligheid.
Cijferslot inbegrepen.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidsnorm.

comfort
In 6 posities verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig. 
Verstelbare 5-punts veiligheidsgordel. 
Montagegereedschap inbegrepen.

overige kenmerken
Eenvoudig montagesysteem voor snelle installatie en 
om het zitje eenvoudig op een tweede fiets te plaatsen. 
Nederlands ontwerp en gemaakt in Europa.

exclusive plus

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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

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

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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

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

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

 

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

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

e-bike passing
tot 25 km/h

e-bike passing
tot 25 km/h

alleen voor
dragers

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
laadvermogen drager
minimaal27 kg | 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten
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exclusive tour plus

 

denim deluxe 
drager / 8011400047
frame / 8011300035

safari chic
drager / 8011400045
frame / 8011300033

urban grey
drager / 8011400048
frame / 8011300036

toffee brown
drager / 8011400049
frame / 8011300037

urban black
drager / 8011400044
frame / 8011300032

cinnamon brown
drager / 8011400046
frame / 8011300034

groeit mee 
met je kind
10 cm/3,93” 
voor je kind
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exclusive maxi & tour plus onderdelen
en accessoires

maxi tour

exclusive plus

Kussen +  Knop
Vervangend kussen voor de Exclusive maxi en tour plus. Eenvoudig schoon te maken, waterdicht en verkrijgbaar 
in kleuren die bij het zitje passen. Het kussen wordt alleen aan de achterkant van het zitje vastgemaakt. Het 
andere gaatje is bedoeld voor drainage en moet open blijven zodat (regen-) water weg kan.
Ref. Kussen maxi 8015300245 (urban black/urban grey) | 8015300246 (safari chic) 
8015300247 (cinnamon brown) | 8015300248 (denim deluxe) | 8015300221 (toffee brown)
Ref. Kussen tour 8015300249 (urban black/urban grey) | 8015300250 (safari chic)
8015300251 (cinnamon brown) | 8015300252 (denim deluxe) | 8015300222 (toffee brown)
Ref. Knop 8015300114

Schouderkussen
 De Exclusive maxi en tour plus hebben een nieuwe veiligheidsgordel met comfortabele schouderku-
ssentjes. Deze schouderkussentjes zijn gemaakt van hetzelfde hoogwaardige, waterdichte materiaal 
als het zitkussen en zijn verkrijgbaar in een kleur die bij het zitje past. Door de klittenbandsluiting zijn 
ze eenvoudig te plaatsen en te vervangen.
Ref. 8015300253 (urban black/urban grey) | 8015300254 (safari chic) | 8015300255 (cinnamon brown)  
8015300256 (denim deluxe) | 8015300257 (toffee brown) 

Maxi Cijferslot
 Extra veiligheid en bescherming voor je Bobike zitje, nu verkrijgbaar als reserveonderdeel.
Het cijferslot is eenvoudig in te stellen (zie website voor video handleiding) en past door de twee kleine 
gaatjes in het opbergvakje van het Bobike Exclusive achterzitje. Lengte - 85 cm.
Ref. 8015300206

Framebeugel
 Met deze nieuwe metalen framebeugel hoeft het Easy kader niet meer op de framebeugel te worden 
gemonteerd omdat het montagesysteem al geïntegreerd is.
Ref. 8015300219

Frame montage blok (incl. gereedschap)  
Ref. 8015300142

E-bike Montagekader– EASY montage System (E-BD)
Bobike’s EASY montagesysteem zorgt voor een supersnelle installatie en maakt het plaatsen van het 
zitje op een tweede fiets een fluitje van een cent. Het EASY montagesysteem past op bagagedragers 
met een breedte van 120 - 175mm en is speciaal ontworpen om op zowel e-bikes als gewone fietsen te 
passen. Het EASY montagesysteem voldoet aan de EN 14344 veiligheidsnormen.
Ref. 8015300053

EASY klemmen
Vervang de klemmen van uw EASY montagekader door deze klemmen voor speciale dragers en 
monteer een Exclusive maxi veilig op dragers met een breedte tussen 125-180 mm en met ronde of 
ovale buizen met een diameter tussen 16-23 mm. De klemmen zijn per 4 stuks verpakt en bevatten 
een duidelijke handleiding.
Ref. 8015300200

LED verlichting
 De Exclusive maxi plus en Tour plus zijn standaard uitgerust met LED verlichting om jou en je kind 
extra op te laten vallen in het verkeer. Deze LED verlichting verkopen we ook los en kan gemonteerd 
worden op de oudere modellen Exclusive maxi en Tour.
Ref. 8015300204
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exclusive 
life is outside
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toffee brown 
XS / 8742000009

S / 8742100009

urban grey
XS / 8742000004

S / 8742100004

denim deluxe 
XS / 8742000001

S / 8742100001

cosy cream
XS / 8742000008

S / 8742100008

exclusive helmets
fietshelmen xs & s

Bij het chique Exclusive zitje hoort een hoogwaardige helm om de look compleet te maken. Dit matgekleurde model heeft een  
in-mold constructie en een verhoogde bescherming aan de achterkant. Reflecterende veiligheidsstickers vergroten 
de zichtbaarheid van je kind op de weg. De helm heeft 11 ventilatieopeningen om het hoofd van je kind koel te houden en 
een insectennet beschermt tegen rondvliegende beestjes. Het comfortabele DIAL-systeem en de thermogevormde 
binnenbekleding verhogen de pasvorm en het comfort bij dagelijks gebruik. 
Voldoet aan de EU verordening 2016/425 EN1078. 

exclusive

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

 
product gewicht
XS 200 g / 0,44lb
S 220 g / 0,49lb

hoofdomtrek
XS 46-52 cm / 18,11-20,47”
S 52-56 cm / 20,47-22,05”
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exclusive 
veiligheid
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Bobike Classic Junior Plus restyling

Classic Junior 
Plus
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Elk merk heeft een 
goede klassieker 
nodig.

En de onze 
is nog beter 
geworden!
Onze Classic Junior Plus is al jaren het fa-
voriete junior zitje. Geen tierelantijnen, ge-
woon een slank, functioneel ontwerp. Het 
biedt ondersteuning aan kinderen die oud  
genoeg zijn om zelfstandig achterop de fiets 
te zitten, maar nog niet helemaal zelf langere 
afstanden kunnen afleggen. De Junior Plus 
heeft nu een nieuw, gebruiksvriendelijker 
bevestigingssysteem en verbeterde , opklap-
bare voetsteunten en nieuwe voetbescher-
mingsplaten. Het opvouwbare ontwerp is 
een pluspunt wanneer je extra bagage wilt 
meenemen.
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Elk merk heeft een goede 
klassieker nodig
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Classic Junior Plus
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Classic junior Plus
achterzitje met framebevestiging

restyling
Nieuwe kleur.
Nieuw frame montagesysteem.
Nieuw waterdicht kussen.
Nieuwe opklapbare voetsteunen.
Nieuwe voetbeschermingsplaten. 

 
veiligheid 
Opklapbare voetsteunen en voetbeschermingsplaten.
De voetsteunen bieden ergonomische steun voor het kind.
De heupgordel voorkomt dat kinderen opstaan. 

 
comfort 
Verstelbare heupgordel.
Waterdicht kussen.
Framebevestigingssysteem - kan worden gebruikt op fietsen met 
en zonder bagagedrager. 

 
overige kenmerken 
Slank en opvouwbaar ontwerp (ruimtebesparend).
Klassieke stijl.
In opgevouwen toestand kan hij ook gebruikt worden om een 
voorwerp of een kleine tas te dragen - tot 5kg.
Handige tasbeugel inbegrepen - tot 1kg.
Nederlands ontwerp & gemaakt in Europa.

De Classic Junior Plus, al jaren het go-to junior  
zitje, is verbeterd en heeft een nieuw frame-
bevestigingssysteem, opklapbare voetsteunen en  
nieuwe voetbeschermingsplaten én hij komt in 
een nieuwe bruine kleur. 
Met dit nieuwe systeem is de montage van het zit-
je eenvoudiger en de compatibiliteit met fietsen 
groter.
De Classic Junior Plus biedt ondersteuning aan 
kinderen van 6 tot 10 jaar oud, met een lichaams-
gewicht tot 35 kg, die oud genoeg zijn om zelf-
standig achterop de fiets te zitten maar nog 
niet zelf langere afstanden kunnen afleggen. De 
heupgordel zorgt ervoor dat ze niet kunnen op-
staan. Het zitje bevat een handige tassenbeugel 
en wanneer het niet wordt gebruikt, kan het zitje 
worden ingeklapt en als multifunctionele bagage-
drager worden gebruikt.
Let op: als je fiets een bagagedrager heeft, is het alleen 
mogelijk om een Bobike Classic Junior Plus te monteren 
als de bagagedrager een maximale breedte van 160 mm 
heeft, in verband met de breedte van de voetsteunen.

classic junior plus

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
minimaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
≤ 35 kg / 77.16 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
vanaf 6 jaar

 
product gewicht
4335 g / 9,56 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

 
product afmeting
320 x 250 x 380 mm
12,60 x 9,84 x 14,96 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten

lengte kind
minimaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
≤ 35 kg / 77.16 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
vanaf 6 jaar

 
product gewicht
4335 g / 9,56 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

 
product afmeting
320 x 250 x 380 mm
12,60 x 9,84 x 14,96 ”

e-bike passing
tot 25 km/h

past op ronde
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”alleen voor

frames

gereedschap
bijgesloten
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classic junior plus

black
8010500005

Coffee Brown 
8010500006
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classic junior plus onderdelen
en accessoires

Framebeugel
 Vervangende metalen framebeugel voor de Classic Junior Plus.
Ref. 8015300295

1P Montageblok (incl. gereedschap) 
Ref. 8015300142

Voetsteunen met beschermingsplaten
De nieuwe voetsteunen met voetbeschermingsplaten voorkomen dat kleine voetjes tussen de spaken 
komen. De platen en voetsteunen zijn inbegrepen. 
Black Ref. 8640400005
Coffee Brown Ref. 8640400006

Bobike Classic Junior Plus kussen
Vervangend kussen voor de Classic Junior Plus. Eenvoudig schoon te maken en waterdicht.
Black Ref. 8015300293
Coffee Brown Ref. 8015300294

Bobike Classic Junior heupgordel
Vervangende 2-punts veiligheidsgordel voor de Bobike Classic Junior.
Ref. 8015300027

Universele opklapbare voetsteun
Ref. 8015300001

Universele opklapbare voetsteun
Ref. 8015300002

Universele voetsteun
Ref. 8015300003

Universele voetsteun (montage op as) 
Ref. 8015300004

Universele voetsteun  (montage op as)  
Ref. 8015300005

classic junior plus
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Elk merk heeft een  
goede klassieker nodig
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voor jouw bobike fietszitje

bobike
accessoires
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Bobike Slaaprol
stuur met slaaprol

De Bobike slaaprol wordt gemaakt van 50% suikerriet - een hernieuwbaar materiaal op biobasis, waardoor dit accessoire 
duurzamer en milieuvriendelijker is.
De slaapril is gemakkelijk schoon te maken en heeft een zachte touch, ideaal om je baby zijn hoofdje op te laten rusten. 
Verkrijgbaar in twee parelmoerkleuren die passen bij alle kleuren fietszitjes en bij de huidige fietstrends. Een musthave voor 
gezinnen die langere ritten maken of kleine kinderen hebben.
Op de Exclusive mini voorzitjes past de slaaprol op het stuurtje, voor de Go® en de One® mini heb je het steunstuur nodig waar 
de slaaprol op past.

Cosy Cream
8015300267

Chocolate Brown
8015300291

Cosy Cream
8015300268

Chocolate Brown
8015300292

Slaaprol
Voor op het Exclusive  

mini plus stuurtje

Slaaprol
met steunstuur

voor Bobike Go® & One® mini

bobike accessoires

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

 

product gewicht
206 g / 0.45 lb
met steunstuur:
459 g / 1.01 lb

product afmeting
109 x 264 x 100mm /4.29 x 10.39 x 3.94 ”
met steunstuur:
270 x 264 x 100 mm / 10.63 x 10.39 x 3.94 ”

nieuw



81

M
ade from Sugar Cane
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Bobike Poncho mini
8015300262

Bobike Poncho maxi
8015300263

Bobike Poncho
Multifunctionele thermische kinder- en stoelhoes

Het weer mag nooit een reden zijn om je fiets niet te gebruiken. Om je dagelijkse tochtjes zo comfortabel mogelijk te maken, 
ongeacht het weer, zijn we een samenwerking aangegaan met Tucano Urbano om de zachtste, warmste winterhoes te creëren.
De poncho heeft een thermische fleece voering, is volledig wind- en waterdicht en heeft een afneembare capuchon die 
voldoende ruimte biedt om over een helm te dragen. Reflecterende details zorgen ervoor dat jij en je kind extra goed zichtbaar 
zijn in de donkere dagen van het jaar.
Als het kind niet in het zitje zit, kun je de poncho eenvoudig verstellen zodat hij als regenhoes voor het zitje fungeert.

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

veiligheid
Reflecterende details voor betere zichtbaarheid.
Capuchon is geschikt voor helmgebruik.
In overeenstemming met REACH-regelgeving.
Compatibel met Bobike cijferslot.

comfort
Wind- en waterdichte buitenlaag
Gesealde rits om de capuchon op te bergen.
De capuchon voor het kind (opgeborgen in de 
voorzak) wordt een regenhoes voor het fietszitje.
3 posities voor de bescherming van het kind - borst, 
nek, hoofd.
Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen - één 
simpele beweging en het fietszitje hoeft niet 
gedemonteerd te worden.
Eenvoudig schoon te maken met water en zeep. 

overige kenmerken
Materiaal binnenkant: 100% polyester.
Buitenmateriaal: 100% polyamide.
Waterdichtheid: 5000mm water.

bobike accessoires

nieuw 
product gewicht
mini: 550 g / 1.21 lb
maxi: 850 g / 1.87 lb

product afmeting
mini: 102 x 75 mm /4.01 x 2.95 ”
maxi: 105 x 90 mm / 4.13 x 3.54 ”
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Bobike Regenhoes
regenhoes voor bobike mini & maxi zitjes

Een Bobike regenhoes beschermt jouw fietszitje tegen regen, sneeuw of hagel. Hij is verkrijgbaar in 3 verschillende maten die 
op de verschillende modellen Bobike voor- en achterzitjes passen. De grijze modellen worden geleverd met een opbergetui. 
De zwarte niet.

Regenhoes Maxi
voor Bobike Go, One en Exclusive maxi en tour

8015300048

Regenhoes Mini
voor Bobike Go en One® mini

8015300044

Regenhoes
voor Bobike Exclusive plus mini

8015300045

bobike accessories

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

 
product gewicht
mini: 46 g / 0.10 lb
maxi: 120 g / 0.26 lb

product afmeting
mini: 470 x 370 mm /18.5 x 14.56 ”
maxi: 840 x 500 mm / 33.07 x 19.68 ”
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Bobike Kids Bottle
bidon voor kinderen

Bobike heeft een nieuwe collectie bidons voor kinderen om je kind gehydrateerd te houden tijdens het spelen.
Alle Bobike bidons zijn BPA-vrij en hebben een inhoud van 350 ml / 11.83 fl oz.
De bidons hebben een zachte push-pull tip, een regelmatige doorstroom van de vloeistof en ze hebben een ergonomische grip, 
speciaal ontworpen voor kleine handjes. De bidons zijn gemaakt van voedselveilig polyethyleen en voedselveilig polyolefine 
plastomeer en ze voldoen aan de voedsel-contact verordening 10/2011.

Bobike Pink Unicorn
8643100055

Bobike Best Friends 
8643100054

Bobike Yellow Bottle 
8643100053

bobike accessoires

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

product gewicht
52.7 g / 0.12 lb

350 ml
11.83 fl oz
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transport 
& mobiliteit
andere manieren om je te verplaatsen met bobike



bobike trailer
2 in 1
De nieuwe Bobike trailer is een lichtgewicht 2-in-1 
fietskar en wandelwagen die speciaal ontworpen is 
voor gezinnen met een actieve levensstijl. 
Met de Bobike trailer haal je het meeste uit je actieve levensstijl. Je kunt het delen met je 
kinderen, ongeacht het seizoen of je bestemming.

Bobike balance bike
loopfiets voor peuters

89
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bobike
trailer
voor 1 of 2 kinderen, of bagage

om te fietsen
Met de Bobike trailer haal je het meeste uit 
jouw actieve levensstijl.

Ongeacht het seizoen of de bestemming, 
jouw dagelijkse woon-werkverkeer wordt 
gemakkelijker gemaakt met deze lichtgewicht 
en eenvoudig te gebruiken fietskar. Je koppelt 
de fietskar gemakkelijk aan je fiets en vervoert 
1 of 2 kinderen plus een kleine lading in de 
‘achterbak’ (max. 44kg).

Heb je extra bagageruimte nodig tijdens een 
fietstocht? Dan kun je de zitting eenvoudig 
inklappen zodat je meer ruimte creëert voor 
het vervoeren van lading (max.25kg).
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om te wandelen
De Bobike Trailer wordt geleverd met alle benodigde accessoires om jouw fietskar eenvoudig om 
te toveren in een wandelwagen.

De wandelwagen is voorzien van een in 4 standen verstelbare soft-touch duwbeugel, waardoor 
je tocht nog aangenamer wordt. Binnenin vind je een brede kuip met extra opbergvakken voor 
kleine spullen, een beschermende voetmat en een comfortabele zitting en 5-punts gordel voor  
1 of 2 kinderen.



Blijf in beweging.
De wereld wacht op je.
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bobike trailer
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veiligheid
4 goed zichtbare reflectors aan de voor- en zijkanten.
Reflecterende strepen rondom de trailer.
20’’ wielen met een reflecterende lijn.
Veiligheidsvlag voor betere zichtbaarheid op de weg.
Bovenscherm voor beter zicht op de kinderen.
Verstelbaar 5-punts gordelsysteem.
Geïntegreerde parkeerrem.
Veiligheidspolsriem voor wandelen.
Ergonomisch ontwerp voor gebruik met helm -verplicht voor de 
fietsversie.

comfort
Waterafstotende stof.
Dubbele laag aan de voorkant - regenhoes en beschermend gaas 
tegen insecten.
Panoramisch zicht van binnenuit met grote zij- en voorschermen voor 
een plezierige ervaring voor het kind.
Geventileerd bovenvenster voor een betere luchtstroom.
Elastische riem om de voorste lagen op te rollen wanneer ze niet 
gebruikt worden.
Comfortabel en afneembaar interieur met zachte bekleding.
Uitneembare rubberen vloer - eenvoudig schoon te maken.
Ingebouwde vering instelbaar in 2 standen (zachter/harder) om de rit 
soepeler te laten verlopen.
In 4 posities verstelbare soft-touch duwbeugel voor wandelwagen.
Eenvoudig om te bouwen van fietskar/wandelwagen en kinderen/
bagage zonder gereedschap.

overige kenmerken
Gemakkelijk opvouwbaar voor opslag of vervoer.
Compatibel met 9mm quick-release wielen en massieve assen  
(tot 10mm).
Extra bagageruimte aan de achterkant.
3 binnenvakken - 2 aan de voorkant en 1 aan de
achterkant.
Voldoet aan EN 15918 en EN 1888.

Bobike Trailer
multifunctionele fietskar & wandelwagen voor 1 of 2 kinderen

De Bobike Trailer is een multifunctionele 
fietskar die kan worden gebruikt als fietskar 
of wandelwagen.  Om hem als fietskar te 
gebruiken, hoef je hem alleen maar aan het 
fietswiel te bevestigen met het bijgeleverde 
bevestigingssysteem. In de Bobike Trailer 
kunnen één of twee kinderen comfortabel 
zitten. De hoofdbescherming, het net, de 
zachte zitting en de 5-punts gordel houden 
kinderen comfortabel en veilig tijdens de rit. 
Ga lekker wandelen met je kinderen in de 
wandelwagenmodus. Je hoeft alleen maar 
de voorste metalen stang te verwijderen, de 
duwbeugel aan te passen en het voorwiel 
te plaatsen. In een paar seconden en zonder 
gebruik van gereedschap, ben je klaar om 
te gaan. De trailer kan ook worden gebruikt 
als bagagewagen om je sportuitrusting of 
boodschappentassen te vervoeren. 

transport & mobiliteit

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

lengte kind
maximaal
105 cm / 41,33”

lee�ijd kind
aanbevolen
is 9 maanden
tot 6 jaar

zit
posities
1 of 2 kinderen

trailer
om te fietsen

 
product gewicht
16 kg / 35 lb
(incl. bevestigingsmateriaal) 

 
product afmeting
1090 x 1570 x 810 mm
41,91 x 61,81 x 31,89 ”

gereedschap
niet meegeleverd

voor fietsen

past op fiets 
wielen: 9mm 
quick-release
achterwielen & massieve
wielassen tot 10mm

e-bike passing
aanbevolen snelheid:
16km/h / 10mph
max. snelheid:
25km/h / 15mph

trailer
om te wandelen

kinderen & bagage
max. laadvermogen
44 kg / 97 lb

bagage
max. laadvermogen
25 kg / 55 lb

5kg20kg5kg

2 in 1



95

Bobike trailer 2 in 1

wandelwagen versie

fietskar versie

bobike trailer
8616000001

nieuw



Blijf in beweging. 
De wereld wacht op je.

96



97

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

comfort
Ø 240 mm schokdempende EVA-wielen voor extra comfort.
Comfortabel zadel.
Steuntje in het zadel om te voorkomen dat het kind wegglijdt.
Zachte handvatten

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

Bobike balance bike
loopfiets voor peuters

De Balance Bike heeft een ingebouwde stuurbegrenzer die de kleine berijder helpt te controleren hoe ver hij of zij het stuur 
draait. De handgrepen zijn gemaakt van comfortabel rubber. Het ergonomisch gevormde zadel is in hoogte verstelbaar, zodat 
het kind zo lang mogelijk van de loopfiets kan genieten. De schokabsorberende 240 mm wielen van EVA-materiaal bieden 
extra comfort en zijn niet lek te krijgen. De Balance Bike is verkrijgbaar in twee kleurencombinaties. 

transport & mobility

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

gereedschap
bijgesloten product gewicht

3 kg / 6,61 lb 

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

gewicht kind
maximaal
25 kg / 55,12 lb

lee	ijd kind
aanbevolen
2 - 5 jaar 
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Bobike balance bike

denim deluxe
8612000004 

cotton candy pink
8612000003 

In 3 posities
verstelbaar.

Stuur
begrenzer
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Fiets
helmen
veiligheid is onze prioriteit

Bobike heeft één 
missie: jou en je 
gezin helpen de 
wereld te ontdekken 
op een gezonde, 
leuke en veilige 
manier.
Bied jezelf en je kind extra bescherming met een Bobike 
helm. In ons ruime assortiment helmen vind je zeker een 
helm die bij jouw Bobike zitje en stijl past.
 

Alle Bobike helmen zijn goedgekeurd en voldoen 
aan de EU 2016/425 EN1078 veiligheidsnorm.
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Veilig de wereld 
verkennen
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helmen
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kids plus helmen
fietshelmen xs & s

De Kids plus helmen hebben een in-mold constructie en een verhoogde bescherming aan de achterkant. Reflecterende 
veiligheidsstickers verhogen de zichtbaarheid op de weg. De helm is verkrijgbaar in twee maten en elke maat is verkrijgbaar 
in drie vrolijke prints. Elf ventilatieopeningen houden het hoofd van je kind koel terwijl het insectennet ze beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Het slimme DIAL systeem en de thermogevormde binnenbekleding (extra set meegeleverd) en 
kinbeschermer verhogen de pasvorm en het comfort. Voldoet aan de EU-2016/425 EN1078 veiligheidsnorm. 

Bobike ahoy
8742000005

Bobike teddy bear
8742000007

Bobike ballerina
8742000006

helmen

Bobike navy stars
8742100006

Bobike pinky zebra
8742100007

xs helm

Bobike dino
8742100005

s helm

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

 
product gewicht
XS 200 g / 0,44lb
S 220 g / 0,49lb

hoofdomtrek
XS 46-52 cm / 18,11-20,47”
S 52-56 cm / 20,47-22,05”
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cream (M) / 8741300001
cream (L) / 8741300004

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

helmen

Bobike city
helmen

De Bobike CITY helm is een trendy, compacte en lichtgewicht helm waarmee je gemakkelijk en met veel stijl door de stad 
manoeuvreert. De beschikbare kleuren passen bij elke outfit en bij een breed scala aan stadsfietsen. Met een afneembaar 
vizier, een insectennet, een kinbeschermer en een thermogevormde set binnenbekleding (extra set inbegrepen) is de Bobike 
CITY de volgende stap in Bobike’s missie om jou en je gezin de wereld op een leuke en veilige manier te laten ontdekken. De 
helm heeft een in-mold constructie met 10 ventilatieopeningen om je hoofd koel te houden. Een reflecterende sticker achterop 
zorgt voor een betere zichtbaarheid op de weg. Voldoet aan de EU-2016/425 EN1078 veiligheidsnorm. 

verpakking
dit product wordt
verkocht in een
individuele verpakking

 
product gewicht
XS 285 g / 0,62 lb
S 300 g / 0,66 lb

hoofdomtrek
M 52-58 cm / 20,47-22,83 ”
L 56-61 cm / 22,04-24,01 ”
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Bobike sticker grijs
(per stuk verkocht)

100mm  Ref. 8015300230

400mm  Ref. 8015300231

900mm  Ref. 8015300232

Authorized dealer
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300236 

Bobike sticker wit
(per stuk verkocht)

100mm  Ref. 8015300233

400mm Ref. 8015300234

900mm  Ref. 8015300235

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

voor Bobike mini zitjes
(per stuk verkocht)

Ref. 
8015300112

voor Bobike maxi zitjes
(per stuk verkocht)

Ref. 
8015300113

voor alle Bobike zitjes
(per stuk verkocht)

Ref. 
8015300114

POP & POS
bobike 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, wind-
scherm 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. Fietszitjes niet meegeleverd.

Ref. 90674

Promotional kleurstalen
Go® 
Ref. 8015300197

One®
Ref. 8015300198

Exclusive Plus
Ref. 8015300199

Extra bagagedrager voor fietsdisplay

 Voor het demonstreren van zitjes met bagage-
drager bevestiging (wordt meegeleverd in de 
display set). Ref. 8982400003

Extra set wielen voor de display
Ref. 8982500002

Stickers

voor helmen
(per 5 stuks)

Ref. 
8981800002

Euroslot 10 cm  
(15 stuks) 
Ref. 
8982800009

Euroslot
(15 stuks) 

Ref. 
8981800001

nieuw
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Bobike T-shirt
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300279 (XS)
Ref. 8015300280 (S)
Ref. 8015300281 (M)
Ref. 8015300282 (L)
Ref. 8015300283 (XL)
Ref. 8015300284 (XXL)

Bobike T-shirt
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300285 (XS)
Ref. 8015300286 (S)
Ref. 8015300287 (M)
Ref. 8015300288 (L)
Ref. 8015300289 (XL)
Ref. 8015300290 (XXL)

Bobike
katoenen tas
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300277

Bobike 2022
Catalogus
Ref. 8015300272 - EN

Ref. 8015300273 - NL

Promotionele Flyer 
Ref. 8015300274 - EN

Ref. 8015300275 - NL

Bobike 
lanyard
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300278

Bobike 
glazen fles
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300276

Bobike Polo
(per stuk verkocht)

Ref. 8015300264 (S)
Ref. 8015300238 (M) 
Ref. 8015300239 (L) 
Ref. 8015300240 (XL)

Bobike t-shirts & polo’s

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

Ref. 8015300229 Ref. 8015300124Ref. 8015300228

nieuw nieuw

nieuwnieuwnieuwnieuw
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fietszitjes
vergelijken

Go® Mini Go® voor Frames
(framebevestiging)

Go® voor Dragers
(dragerbevestiging) One® Mini One® 1P & E-Bd 

(framebevestiging)
One® E-Bd 

(dragerbevestiging) Exclusive Mini Plus Exclusive Maxi Plus  
(framebevestiging)

Exclusive Maxi Plus 
(dragerbevestiging)

Exclusive  Tour Plus  
(framebevestiging)

Exclusive Tour Plus  
(dragerbevestiging)

Classic Junior Plus
 (framebevestiging)

Voor kinderen 9-15 kg • • •

Voor kinderen 9-22 kg • • • • • • • •

Voor kinderen 22-35 kg •
Voor plaatsing op stuur-
buis  (ø22-32mm) • • •
Voor plaatsing op zadel-
buis (ø28 -40mm) • • • •
Voor plaatsing op zadel-
buis (ø28 -50mm) •
Voor plaatsing op drager
 (120-185mm/120-175mm)

• 
(120-185mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

Bijpassend windscherm 
beschikbaar • • •
Bijpassende helm  
beschikbaar • • • • • •  • • • • •

Dubbelwandig • • • • • •  • • • • • •
Verhoogde hoofd-
bescherming • •  •  •

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

Veiligheidsreflector • • • • •

LED verlichting • • • •

Veiligheidsgordel • 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
2-punt

Verschillende hoogte 
posities gordel • • • • • • •

TÜV goedgekeurd • • • • • •  • • • • •
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Go® Mini Go® voor Frames
(framebevestiging)

Go® voor Dragers
(dragerbevestiging) One® Mini One® 1P & E-Bd 

(framebevestiging)
One® E-Bd 

(dragerbevestiging) Exclusive Mini Plus Exclusive Maxi Plus  
(framebevestiging)

Exclusive Maxi Plus 
(dragerbevestiging)

Exclusive  Tour Plus  
(framebevestiging)

Exclusive Tour Plus  
(dragerbevestiging)

Classic Junior Plus
 (framebevestiging)

Voor kinderen 9-15 kg • • •

Voor kinderen 9-22 kg • • • • • • • •

Voor kinderen 22-35 kg •
Voor plaatsing op stuur-
buis  (ø22-32mm) • • •
Voor plaatsing op zadel-
buis (ø28 -40mm) • • • •
Voor plaatsing op zadel-
buis (ø28 -50mm) •
Voor plaatsing op drager
 (120-185mm/120-175mm)

• 
(120-185mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

• 
(120-175mm)

Bijpassend windscherm 
beschikbaar • • •
Bijpassende helm  
beschikbaar • • • • • •  • • • • •

Dubbelwandig • • • • • •  • • • • • •
Verhoogde hoofd-
bescherming • •  •  •

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

Veiligheidsreflector • • • • •

LED verlichting • • • •

Veiligheidsgordel • 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
3-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
5-punt

• 
2-punt

Verschillende hoogte 
posities gordel • • • • • • •

TÜV goedgekeurd • • • • • •  • • • • •
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dutch design
made in europe

loved all over the world

Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia

Croatia
Czech 
Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece

Hungary
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Mexico
Netherlands

New Zealand
Norway
Peru
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovakia

Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine

United Arab 
Emirates
United 
Kingdom
Uruguay
USA
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Maximaal veilig Dutch Design
en gemaakt in Europa
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