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Bobike is een Nederlands merk dat één missie heeft: we willen jou en je gezin 

helpen de wereld te ontdekken op een leuke en gezonde manier.

We ontwerpen producten die stijlvol en comfortabel zijn maar bovenal zijn ze 

veilig. Dus, of je nu een nieuwe ouder bent die nog helemaal moet uitzoeken 

hoe je alle ballen in de lucht houdt met een baby in je leven of je bent een 

ervaren ouder die kriskras door de stad fietst onderwijl kinderen van school 

haalt en boodschappen doet, de producten van Bobike zijn ontworpen om 

jouw leven net een beetje makkelijker te maken.

 

Deel je avonturen met ons
#GoExplore

Jij omarmt het leven en dat inspireert ons.
Laten we het leven vieren.

Maximaal veilig
dubbelwandig design

Dutch design
en made in Europe

Als beste getest door
de Consumentenbond

about us

inspiratie?
wat is onze

#Bobike
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Jij kiest jouw pad in het leven. Jij beweegt door het 
leven in jouw ritme. Onderweg raak je geïnspireerd 
en het is die inspiratie die je in beweging houdt. 
Wij zijn er om te zorgen dat je vooruit blijft gaan 
en dat je inspiratie blijft vinden. Het leven draait 
om de herinneringen die je onderweg maakt. 
Ga op verkenningstocht. Beleef avonturen. 
Onze producten helpen je de beste herinneringen
te maken. 

#GoExplore

bahama blue
Geïnspireerd door de helder 

turquoise zee rond een 
tropisch eiland

# things 
we love 

onze inspiratie
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coffee brown
Geïnspireerd door het warme, 
gezellige gevoel van die eerste 
kop ko�e op een koude dag.

olive green
Geïnspireerd door een tafel vol 

eten, vrienden en familie.

We beleven graag avonturen en,  
uiteraard, zijn we geobsedeerd
door veiligheid. 
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voor plaatsing op een
voor plaatsing op een

voor plaatsing op een voor plaatsing op een

< 35 kg 5 tot 10 jaar

ACHTERZITJE
VOOR FRAME-
BEVESTIGING

hoe kies ik het juiste zitje?

mijn baby is mijn kind is mijn kind is

< 15 kg 9 maanden tot 3 jaar

VOOR
ZITJE

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

of

Ik heb nodig een…

STANDAARD STUURBUIS
Ø22 tot 32 mm

STUURBUIS
MTB 1 1/8” ZADELBUIS

Ø28 tot 50 mm

< 22 kg 1 tot 5 jaar

ACHTERZITJE
VOOR DRAGER-

BEVESTIGING

ACHTERZITJE
VOOR FRAME-
BEVESTIGING

ZADELBUIS
Ø28 tot 40 mm

120 to 185 mm
25 kg = ok
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one mini + windscherm (apart verkocht) - pagina 26 one maxi E-BD - pagina 32 one maxi 1P & E-BD - pagina 32

bobike GO® dragerbevestiging - pagina 18 bobike GO® framebevestiging - pagina 20

exclusive maxi/tour E-BD - pagina 46 exclusive maxi/tour 1P & E-BD - pagina 46

CLASSIC junior - pagina  56

exclusive mini + windscherm (apart verkocht) - pagina 40
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one
mini
voorzitje

#OneToExplore

24 . one mini 
30 . one + windscherm
31 . one mini accessoires

en onderdelen

bobike one

one
maxi
achterzitje
met frame- en
dragerbevestiging

#OneToEnjoy

32 . one maxi dragerbevestiging (E-BD)
32 . one maxi framebevestiging (1P & E-BD)
37. one maxi accessoires  

en onderdelen

GO®

dragerbevestiging

achterzitje met
dragerbevestiging

#GoHaveFun

18 .GO dragerbevestiging
23. GO accessoires en onderdelen

GO®

framebevestiging

achterzitje met
framebevestiging

#GoCommuting

20 . GO framebevestiging
23 . GO accessoires en onderdelen
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12 CLASSICexclusive

exclusive
mini

CLASSIC
junior

exclusive
maxi

voorzitje

achterzitje met frame- en 
dragerbevestiging

40 . exclusive mini
44 . exclusive mini windscherm
45 . exclusive mini accessoires  

en onderdelen

achterzitje met
framebevestiging

56 . classic junior
59 . classic junior accessoires  

en onderdelen

exclusive
tour
achterzitje met frame- en
dragerbevestiging

50 . exclusive tour dragerbevestiging (E-BD)
50 . exclusive tour framebevestiging (1P & E-BD)
53 . exclusive maxi en tour accessoires  

en onderdelen

46 . exclusive maxi dragerbevestiging (E-BD)
46 . exclusive maxi framebevestiging (1P & E-BD)
53 . exclusive maxi en tour accessoires  
        en onderdelen

w
e 

lo
ve

#t
hi

ng
s



13CLASSICexclusive

exclusive
mini

CLASSIC
junior

exclusive
maxi

voorzitje

achterzitje met frame- en 
dragerbevestiging

40 . exclusive mini
44 . exclusive mini windscherm
45 . exclusive mini accessoires  

en onderdelen

achterzitje met
framebevestiging

56 . classic junior
59 . classic junior accessoires  

en onderdelen

exclusive
tour
achterzitje met frame- en
dragerbevestiging

50 . exclusive tour dragerbevestiging (E-BD)
50 . exclusive tour framebevestiging (1P & E-BD)
53 . exclusive maxi en tour accessoires  

en onderdelen

46 . exclusive maxi dragerbevestiging (E-BD)
46 . exclusive maxi framebevestiging (1P & E-BD)
53 . exclusive maxi en tour accessoires  
        en onderdelen

w
e 

lo
ve

#t
hi

ng
s



14

De Bobike GO is de nieuwste toevoeging aan 
onze collectie. Een belangrijke  stap voor 
Bobike in de internationale markt.  Nu kan 
men over de hele wereld genieten van slank en 
stijlvol Dutch design. De geïntegreerde, verhoogde 
bescherming van de kuip maakt het zitje extra veilig 
in landen waar fietspaden niet de norm zijn. Net 
als alle andere Bobike zitjes, heeft ook de GO 
een dubbelwandige kuip. Er is een specifiek 
bevestigingssysteem voor bagagedragers 
en een ander systeem voor framebevestiging. 
Het slanke design in combinatie met de verhoogde 
bescherming maakt de GO een eenvoudig
te gebruiken fietszitje. Perfect voor een 
veelzijdige familie die klaar is voor dagelijks 
woon-werk-school verkeer op de fiets.

#GoCommuting
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#onetoexplore

bobike/one mini

#GoOnAdventures

creëer de beste 
herinneringen
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De Bobike GO is de nieuwste toevoeging aan 
onze collectie. Een belangrijke  stap voor 
Bobike in de internationale markt.  Nu kan 
men over de hele wereld genieten van slank en 
stijlvol Dutch design. De geïntegreerde, verhoogde 
bescherming van de kuip maakt het zitje extra veilig 
in landen waar fietspaden niet de norm zijn. Net 
als alle andere Bobike zitjes, heeft ook de GO 
een dubbelwandige kuip. Er is een specifiek 
bevestigingssysteem voor bagagedragers 
en een ander systeem voor framebevestiging. 
Het slanke design in combinatie met de verhoogde 
bescherming maakt de GO een eenvoudig
te gebruiken fietszitje. Perfect voor een 
veelzijdige familie die klaar is voor dagelijks 
woon-werk-school verkeer op de fiets.

dragers
achterzitje met dragerbevestiging

De Bobike GO® is de nieuwste toevoeging aan de Bobike collectie. Nu kan men over de hele wereld 
genieten van slank en stijlvol Dutch design. Net als alle andere Bobike zitjes, heeft ook de GO een 
dubbelwandige kuip. Het slanke design in combinatie met de verhoogde bescherming, maakt de GO 
een eenvoudig te gebruiken fietszitje. Perfect voor een veelzijdige familie die klaar is voor dagelijks 
woon-werk-school verkeer op de fiets.  De Bobike GO komt in vijf prachtige pastelkleuren en wordt 
uitgevoerd met een volledig nieuw bevestigingssysteem. De bagagedrager bevestiging is geïntegreerd 
in het zitje en past op bagagedragers met een breedte van 120 tot 185 mm en buisdiameters van 10 tot 
16 mm. Bovendien heb je helemaal geen gereedschap nodig om het zitje te monteren.

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

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

• dragerbevestiging geïntegreerd in het zitje – geen gereedschap
  nodig voor montage
• e-bike passing - past op bagagedragers met een iso 11243
  keurmerk. Past tevens op dragers tot 185 mm
• verhoogde bescherming – extra veiligheid voor het kind

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

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

 lemon sorbet / 8012300001

cotton candy pink / 8012300004 macaron grey / 8012300005

vanilla cup cake / 8012300002 marshmallow mint / 8012300003

120 tot 185 mm

Voor fietsen met een bagagedrager tussen 
120 en 185 mm breed en een draaggewicht van 25 kg.

ENKEL VOOR
DRAGERS Ø 10 tot 16 mm

864 x 408 x 273 mm Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
product afmeting verpakking
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marshmalllow mint / 8012400003

lemon sorbet / 8012400001 macaron grey / 8012400005

cotton candy pink / 8012400004 vanilla cup cake / 8012400002

frames
achterzitje voor framebevestiging

Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde en ovale buizen Ø28-40mm.

DeBobike GO® is de nieuwste toevoeging aan de Bobike collectie. Nu kan men over de hele wereld genieten 
van slank en stijlvol Dutch design. Net als alle andere Bobike zitjes, heeft ook de GO een dubbelwandige 
kuip. Het slanke design in combinatie met de verhoogde bescherming, maakt de GO een eenvoudig te 
gebruiken fietszitje. Perfect voor een veelzijdige familie die klaar is voor dagelijks woon-werk-school 
verkeer op de fiets.  De Bobike GO komt in vijf prachtige pastelkleuren en wordt uitgevoerd met een 
volledig nieuw bevestigingssysteem. De framebevestiging is een nieuw systeem binnen de Bobike range 
en het is voorzien van een veiligheidshouder met groene indicatoren die een visueel signaal geven m.b.t. juiste 
installatie van het fietszitje. De framebevestiging laat je tevens het zitje in 3 posities verschuiven naar gelang van 
de lengte van het kind of de maat van de fiets. De nieuwe framebevestiging past op ronde en ovale zadelbuizen 
met een diameter tussen 28 en 40 mm en is speciaal ontworpen zodat de remkabel niet in het gedrang komt. 
De benodigde buislengte is 105 mm. 

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

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

• nieuw bevestigingssysteem
• verhoogde bescherming – extra veiligheid voor het kind
• dubbelwandig kuipje voor extra bescherming
• past op fietsen met- en zonder bagagedrager

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

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg nº 5
inclusief

ENKEL VOOR
FRAMES 105 mm

864 x 408 x 273 mm Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
product afmeting verpakking
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9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg nº 5
inclusief

ENKEL VOOR
FRAMES 105 mm

864 x 408 x 273 mm Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
product afmeting verpakking



#GoHaveFun

GO accessoires en onderdelen

Veiligheidshouder voor op het frame
Het ideale onderdeel wanneer je de Bobike GO® 

op twee verschillende fietsen wilt gebruiken. Ideaal voor 
woon-werkverkeer. Past op zadelbuizen tussen Ø28 en 40 
mm. 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.

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

Gordel
Vervangende gordel voor de Bobike GO®

Inclusief Easy-Click sluiting.
Geen gereedschap nodig.
Ref. 8015300195

Kussen
Vervangend kussen voor de Bobike GO®

Waterdicht en comfortabel.
Ref. 8015300196

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

Ref. 8015300194
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#GoHaveFun

GO accessoires en onderdelen

Veiligheidshouder voor op het frame
Het ideale onderdeel wanneer je de Bobike GO® 

op twee verschillende fietsen wilt gebruiken. Ideaal voor 
woon-werkverkeer. Past op zadelbuizen tussen Ø28 en 40 
mm. 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.

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

Gordel
Vervangende gordel voor de Bobike GO®

Inclusief Easy-Click sluiting.
Geen gereedschap nodig.
Ref. 8015300195

Kussen
Vervangend kussen voor de Bobike GO®

Waterdicht en comfortabel.
Ref. 8015300196

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

Ref. 8015300194



one
bobike/one

Wij houden van het ritme van 

de stad. Er gebeurt altijd wel wat. 

De kinderen moeten naar school. 

Na school is er sport of een play-date. 

Bijna etenstijd. Nog snel even 

wat boodschappen halen. 

De snelste manier om je door 

de stad te bewegen is op de fiets.

De Bobike ONE is een trendy 

en compact fietszitje zodat jullie 

eenvoudig en in stijl door de stad 

kunnen manoeuvreren.

#OneForTheCity
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one
bobike/one

Wij houden van het ritme van 

de stad. Er gebeurt altijd wel wat. 

De kinderen moeten naar school. 

Na school is er sport of een play-date. 

Bijna etenstijd. Nog snel even 

wat boodschappen halen. 

De snelste manier om je door 

de stad te bewegen is op de fiets.

De Bobike ONE is een trendy 

en compact fietszitje zodat jullie 

eenvoudig en in stijl door de stad 

kunnen manoeuvreren.

#OneForTheCity
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#OneToExplore

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 apart montageblok verkrijgbaar.

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

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

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

nº 5
inclusief

9 maanden
tot 3 jaar

standaard
Ø 22 tot 32 mm

MTB 1 1/8”

9 tot 15 kg

• verbeterde, solide Easy-Click sluiting.
• comfortabele, waterdichte en schokdempende zitting.
• verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.

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

VOORZITJE

bobike/one mini

35 mm
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#OneToExplore

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 apart montageblok verkrijgbaar.

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

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

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

nº 5
inclusief

9 maanden
tot 3 jaar

standaard
Ø 22 tot 32 mm

MTB 1 1/8”

9 tot 15 kg

• verbeterde, solide Easy-Click sluiting.
• comfortabele, waterdichte en schokdempende zitting.
• verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.

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

VOORZITJE

bobike/one mini

35 mm
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bobike/one mini

bahama blue / 8012000009

co�ee brown / 8012000012

chocolate brown / 8012000004

olive green/ 8012000008

urban grey / 8012000003 strawberry red / 8012000006

snow white / 8012000002 urban black / 8012000001

#GoExplore

bahama
blue

co�ee
brown

olive
green

600 x 320 x 220 mm
product afmeting

2705 g / 5,96 lb (inclusief montagemateriaal)
product gewicht

Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking
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product gewicht
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verpakking
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one + windscreen one mini accessoires en onderdelen

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.

veiligheid
Vergroot beschermend oppervlak.
Slagvast.

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

bahama blue / 8015500009 co�ee brown / 8015500012strawberry red / 8015500006

olive green / 8015500008

chocolate brown / 8015500004 urban black / 8015500001 snow white / 8015500002urban grey / 8015500003

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.

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.

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

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

Veiligheidsring

Plaats de veiligheidsring voor extra veiligheid. De ring 
zorgt dat het zitje op zijn plaats gehouden wordt en maakt 
het lastiger het zitje te verwijderen of te stelen.

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.

Veiligheidsring

Plaats de veiligheidsring voor extra veiligheid. De ring 
zorgt dat het zitje op zijn plaats gehouden wordt en maakt 
het lastiger het zitje te verwijderen of te stelen.

bobike/one mini

Voetsteunen

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

Ref. 8015300165

Ref. 8015300044

Ref. 8015300019

Ref. 8015300021

Ref. 8015300043

Ref. 8015300139

Ref. 8015300140

565 x 390 mm
product afmeting

912 g
product gewicht

Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking
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one + windscreen one mini accessoires en onderdelen

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.

veiligheid
Vergroot beschermend oppervlak.
Slagvast.

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

bahama blue / 8015500009 co�ee brown / 8015500012strawberry red / 8015500006

olive green / 8015500008

chocolate brown / 8015500004 urban black / 8015500001 snow white / 8015500002urban grey / 8015500003

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.

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.

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

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

Veiligheidsring

Plaats de veiligheidsring voor extra veiligheid. De ring 
zorgt dat het zitje op zijn plaats gehouden wordt en maakt 
het lastiger het zitje te verwijderen of te stelen.

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.

Veiligheidsring

Plaats de veiligheidsring voor extra veiligheid. De ring 
zorgt dat het zitje op zijn plaats gehouden wordt en maakt 
het lastiger het zitje te verwijderen of te stelen.

bobike/one mini

Voetsteunen

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

Ref. 8015300165

Ref. 8015300044

Ref. 8015300019

Ref. 8015300021

Ref. 8015300043

Ref. 8015300139

Ref. 8015300140

565 x 390 mm
product afmeting

912 g
product gewicht

Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking
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 #OneToEnjoy

one maxi
achterzitje met frame-
en dragerbevestiging

bobike/one maxi

De Bobike ONE Maxi is een kinderzitje voor montage achterop de fiets en geschikt voor kinderen met 
een leeftijd vanaf ongeveer 18 maanden tot 5 jaar of tot een lichaamsgewicht van 22 kg.

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

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

120 tot 175 mm

• zachte, comfortabele schouderriemen.
• reflector voor extra zichtbaarheid.
• dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
• verbeterde, solide easy-click sluiting.
• campatibel met e-bikes.
• EASY bevestiging: ideaal voor woon-werkverkeer.

Voor fietsen met een bagagedrager van 120 tot 175 mm 
breed, en een draaggewicht van 25 kg .

Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde buizen Ø28-40mm.
Dragers: van 120 tot 175mm breed, en 25 kg draaggewicht.

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

inclusief
cijferslot

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

nº 5
inclusief

Ø 10 tot 16 mm
VOOR DRAGER (E-BD) VOOR FRAMES EN

DRAGERS (1P&E-BD) 80 mm
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 #OneToEnjoy

one maxi
achterzitje met frame-
en dragerbevestiging

bobike/one maxi

De Bobike ONE Maxi is een kinderzitje voor montage achterop de fiets en geschikt voor kinderen met 
een leeftijd vanaf ongeveer 18 maanden tot 5 jaar of tot een lichaamsgewicht van 22 kg.

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

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

120 tot 175 mm

• zachte, comfortabele schouderriemen.
• reflector voor extra zichtbaarheid.
• dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
• verbeterde, solide easy-click sluiting.
• campatibel met e-bikes.
• EASY bevestiging: ideaal voor woon-werkverkeer.

Voor fietsen met een bagagedrager van 120 tot 175 mm 
breed, en een draaggewicht van 25 kg .

Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde buizen Ø28-40mm.
Dragers: van 120 tot 175mm breed, en 25 kg draaggewicht.

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

inclusief
cijferslot

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

nº 5
inclusief

Ø 10 tot 16 mm
VOOR DRAGER (E-BD) VOOR FRAMES EN

DRAGERS (1P&E-BD) 80 mm
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bahama
blue

olive
green

bobike/one maxi

co�ee brown (E-BD) / 8012100012
co�ee brown  (1P&E-BD) / 8012200012

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

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

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

strawberry red (E-BD) / 8012100006
strawberry red (1P&E-BD) / 8012200006

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

co�ee
brown

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

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

#OneToEnjoy

760 x 400 x 380 mm
product afmeting

EB-D - 3280 g / 7,23 lb / 
1P&E-BD - 5515 g / 12,16 lb
(inclusief montagemateriaal)

product gewicht
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking
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(inclusief montagemateriaal)

product gewicht
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking



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

one maxi accessoires en onderdelen
Maxi Cijferslot
Extra bescherming en veiligheid voor 
jouw ONE en Exclusive maxi zitje. 
Nu verkrijgbaar als vervangingsonderdeel.
Lengte - 65 cm.

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.1P Frame Montageset

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

1P Montage Set
(Beugel + Blok) 
Ref. 8015300145

1P Montage Blok
(inclusief gereedschap)
Ref. 8015300142

1P Montage Beugel 
Ref. 8015300141

BAGAGEDRAGER E-BD

FRAMES
EN DRAGERS

 1P & E-BD

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

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 veiligheid standaard.
Ref. 8015300053

Ref. 8015300118

Ref. 8015300045

Ref. 8015300175
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Wanneer je voor de One system fits all bevestiging kiest, ontvang je 
alle benodigde materialen om het fietszitje aan je frame of op je 
bagagedrager te monteren. Zo handig! Simply safe.

one maxi accessoires en onderdelen
Maxi Cijferslot
Extra bescherming en veiligheid voor 
jouw ONE en Exclusive maxi zitje. 
Nu verkrijgbaar als vervangingsonderdeel.
Lengte - 65 cm.

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.1P Frame Montageset

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

1P Montage Set
(Beugel + Blok) 
Ref. 8015300145

1P Montage Blok
(inclusief gereedschap)
Ref. 8015300142

1P Montage Beugel 
Ref. 8015300141

BAGAGEDRAGER E-BD

FRAMES
EN DRAGERS

 1P & E-BD

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

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 veiligheid standaard.
Ref. 8015300053

Ref. 8015300118

Ref. 8015300045

Ref. 8015300175
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exclusive
bobike/exclusive

Wij houden van het buitenleven en we 

geven om het milieu. We maken graag 

langere fietstochten. Om familie te 

bezoeken of gewoon om van het mooie 

weer en de prachtige natuur te genieten. 

De Bobike Exclusive hee� een uniek 

voorgevormd gordelsysteem dat 

sluit in de rugleuning van het zitje. 

De gordel houdt je kindje rechtop, zelfs 

wanneer het in slaap valt. Het kleine 

stuurtje laat je kindje actief deelnemen 

aan de fietstocht.

 #LovingTheOutdoors
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 #GrowingHappy

bobike/exclusive mini

exclusive mini
voorzitje

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

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

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

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

nº 5
inclusief

9 maanden
tot 3 jaar

standaard
Ø 22 tot 32 mm

MTB 1 1/8”

9 tot 15 kg

• voorgevormde gordel houdt je kindje rechtop.
• het stuurtje laat kinderen actief deelnemen.
• voetsteunen zijn, zonder gereedschap, met één
  hand te verstellen.
• dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.

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

VOORZITJE

35 mm
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 #GrowingHappy

bobike/exclusive mini

exclusive mini
voorzitje

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

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

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

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

nº 5
inclusief

9 maanden
tot 3 jaar

standaard
Ø 22 tot 32 mm

MTB 1 1/8”

9 tot 15 kg

• voorgevormde gordel houdt je kindje rechtop.
• het stuurtje laat kinderen actief deelnemen.
• voetsteunen zijn, zonder gereedschap, met één
  hand te verstellen.
• dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.

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

VOORZITJE

35 mm
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safari chic / 8011000013

cinnamon brown / 8011000014

denim deluxe / 8011000015 urban black / 8011000012

bobike/exclusive mini

hoofdsteun los verkrijgbaar*

2500 g / 5,51 lb (incl. bevestigingsmateriaal)
product gewicht

600 x 290 x 250 mm
product afmeting

Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking
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product afmeting

Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
verpakking
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exclusive mini
windscherm

exclusive mini accessoires en onderdelen

passend bij de bobike exclusive mini  

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

veiligheid
Solide, transparant scherm.
Slagvast.

design
Wordt bevestigd aan het stuur van de
Exclusive Mini, geen gereedschap nodig.
Verkrijgbaar in 4 kleuren, passend bij de zitjes.
Polycarbonaat scherm & stevige onderkant van
kunststof voor optimale bescherming.
Dutch Design & Made in Europe.

cinnamon brown / 8015200015

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

bobike/exclusive mini

780 g
product gewicht

635 x 400 mm
product afmeting

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

verpakking

Ref. 8015300105 - urban black 
8015300147 - safari chic 
8015300148 - cinnamon brown 
 8015300149 - denim deluxe 

Ref. 8015300080 - urban black 
8015300150 - safari chic 
8015300151 - cinnamon brown 
 8015300152 - denim deluxe 

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

Schouderdeel
De unieke voorgevormde gordel is met één hand te 
bedienen en hij houdt je kindje rechtop, zelfs wanneer 
het in slaap valt. 
Ref. 8015300115 - black
Ref. 8015300160 - brown

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

Windscherm
Bevestiging
Dit is de bevestiging om het windscherm aan de Exclusive 
mini te bevestigen.
Ref. 8015300122 - black
Ref. 8015300161 - off-white
Ref. 8015300162- denim deluxe

Kunststof Schroef
Met deze schroef bevestig je het stuurtje aan het Exclusive 
mini kinderzitje.
Ref. 8015300121

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Exclusive mini. 
Uitsluitend verkrijgbaar in zwart.
Ref. 8015300117

Voetriempjes
Riempjes en kunststof gespen voor de voetsteunen van de 
Exclusive kinderzitjes.
Ref. 80153001117

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 het blok 
zijn 10 x 8 x 3,5 cm of 3,94 x 3,15 x 1,38” (bxdxh).

Hoofdsteun
Wanneer je graag langere tochten maakt met je kinderen, 
plaats dan een hoofdsteun op je Exclusive mini zitje. De 
hoofdsteun ondersteunt het gewicht van het hoofdje 
waardoor kleine kindjes comfortabel van langere ritten 
kunnen genieten. De hoofdsteun heeft een comfortabel en 
uitwasbaar kussentje en is verkrijgbaar in een kleur passend 
bij jouw zitje.

Kussen
Vervangend kussen voor de Exclusive mini. Uitwasbaar, 
waterafstotend en verkrijgbaar in een kleur passend bij 
jouw zitje.

Ref. 8015300043

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

Drukknop
Gebruik dit knopje 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 lopen.
Ref. 8015300114
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exclusive mini
windscherm

exclusive mini accessoires en onderdelen

passend bij de bobike exclusive mini  

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

veiligheid
Solide, transparant scherm.
Slagvast.

design
Wordt bevestigd aan het stuur van de
Exclusive Mini, geen gereedschap nodig.
Verkrijgbaar in 4 kleuren, passend bij de zitjes.
Polycarbonaat scherm & stevige onderkant van
kunststof voor optimale bescherming.
Dutch Design & Made in Europe.

cinnamon brown / 8015200015

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

bobike/exclusive mini

780 g
product gewicht

635 x 400 mm
product afmeting

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

verpakking
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8015300147 - safari chic 
8015300148 - cinnamon brown 
 8015300149 - denim deluxe 

Ref. 8015300080 - urban black 
8015300150 - safari chic 
8015300151 - cinnamon brown 
 8015300152 - denim deluxe 

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

Schouderdeel
De unieke voorgevormde gordel is met één hand te 
bedienen en hij houdt je kindje rechtop, zelfs wanneer 
het in slaap valt. 
Ref. 8015300115 - black
Ref. 8015300160 - brown

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

Windscherm
Bevestiging
Dit is de bevestiging om het windscherm aan de Exclusive 
mini te bevestigen.
Ref. 8015300122 - black
Ref. 8015300161 - off-white
Ref. 8015300162- denim deluxe

Kunststof Schroef
Met deze schroef bevestig je het stuurtje aan het Exclusive 
mini kinderzitje.
Ref. 8015300121

Voetsteunen
Vervangende voetsteunen voor de Exclusive mini. 
Uitsluitend verkrijgbaar in zwart.
Ref. 8015300117

Voetriempjes
Riempjes en kunststof gespen voor de voetsteunen van de 
Exclusive kinderzitjes.
Ref. 80153001117

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 het blok 
zijn 10 x 8 x 3,5 cm of 3,94 x 3,15 x 1,38” (bxdxh).

Hoofdsteun
Wanneer je graag langere tochten maakt met je kinderen, 
plaats dan een hoofdsteun op je Exclusive mini zitje. De 
hoofdsteun ondersteunt het gewicht van het hoofdje 
waardoor kleine kindjes comfortabel van langere ritten 
kunnen genieten. De hoofdsteun heeft een comfortabel en 
uitwasbaar kussentje en is verkrijgbaar in een kleur passend 
bij jouw zitje.

Kussen
Vervangend kussen voor de Exclusive mini. Uitwasbaar, 
waterafstotend en verkrijgbaar in een kleur passend bij 
jouw zitje.

Ref. 8015300043

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

Drukknop
Gebruik dit knopje 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 lopen.
Ref. 8015300114
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bobike/exclusive maxi

exclusive maxi
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

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

veiligheid
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Uniek voorgevormd gordelsysteem houdt je kind rechtop.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Inclusief cijferslot.
Dragerbevestiging past op dragers met het ISO 11243 keurmerk.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidstandaard.

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

120 tot 175 mm

• 5-posities voor de gordel.
• inclusief cijferslot.
• one system fits all: frames en bagagedragers.
• lichaamsomsluitend ontwerp voor extra bescherming.

Voor fietsen met een bagagedrager van 120 tot 175 mm 
breed, en een draaggewicht van 25 kg.

Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde buizen Ø28-40mm.
Dragers: van 120 tot 175mm breed, en een draaggewicht van 25 kg.

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

inclusief
cijferslot

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

nº 5
inclusief

Ø 10 tot 16 mm
VOOR DRAGER(E-BD)

EASY SYSTEEM
ONE SYSTEM FITS ALL:

VOOR FRAMES EN
DRAGERS(1P&E-BD)

80 mm
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bobike/exclusive maxi

exclusive maxi
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

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

veiligheid
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Uniek voorgevormd gordelsysteem houdt je kind rechtop.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Inclusief cijferslot.
Dragerbevestiging past op dragers met het ISO 11243 keurmerk.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidstandaard.

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

120 tot 175 mm

• 5-posities voor de gordel.
• inclusief cijferslot.
• one system fits all: frames en bagagedragers.
• lichaamsomsluitend ontwerp voor extra bescherming.

Voor fietsen met een bagagedrager van 120 tot 175 mm 
breed, en een draaggewicht van 25 kg.

Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde buizen Ø28-40mm.
Dragers: van 120 tot 175mm breed, en een draaggewicht van 25 kg.

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

inclusief
cijferslot

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

nº 5
inclusief

Ø 10 tot 16 mm
VOOR DRAGER(E-BD)

EASY SYSTEEM
ONE SYSTEM FITS ALL:

VOOR FRAMES EN
DRAGERS(1P&E-BD)

80 mm
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09 10

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

denim deluxe E-BD / 8011200021

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

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

cinnamon brown E-BD / 8011200020
cinnamon brown 1P&E-BD / 8011100015

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

760 x 370 x 350 mmdenim deluxe 1P&E-BD / 8011100016 Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
product gewicht product afmeting verpakking

48



09 10

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

denim deluxe E-BD / 8011200021

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

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

cinnamon brown E-BD / 8011200020
cinnamon brown 1P&E-BD / 8011100015

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

760 x 370 x 350 mmdenim deluxe 1P&E-BD / 8011100016 Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
product gewicht product afmeting verpakking
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bobike/exclusive tour

exclusive tour
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

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

veiligheid
Verhoogde hoofdbescherming – ideaal voor lange tochten.
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Unieke voorgevormde gordels houden je kind rechtop.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Inclusief cijferslot.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidstandaard.

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

120 tot 175 mm

• verstelbare hoofdsteun - tot 10cm verticaal.
• maximaal comfort en verhoogde bescherming.
• one system fits all: frames en bagagedragers.
• verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
• verhoogde hoofdbescherming.

Voor fietsen met een bagagedrager van  120 tot 175 mm 
breed en een draagvermogen van 25 kg.

VOOR DRAGER (E-BD)
EASY MONTAGE

SYSTEEM Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde buizen Ø28-40mm. Dragers: van 120 tot
175mm breed en een draagvermogen van 25 kg.

ONE SYSTEM FITS ALL:
VOOR FRAMES EN

DRAGERS(1P&E-BD)

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

inclusief
cijferslot

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

nº 5
inclusief

Ø 10 tot 16 mm 80 mm

50



#FamilyAdventures

bobike/exclusive tour

exclusive tour
achterzitje voor frame- en dragerbevestiging

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

veiligheid
Verhoogde hoofdbescherming – ideaal voor lange tochten.
Dubbelwandige kuip voor extra veiligheid.
Unieke voorgevormde gordels houden je kind rechtop.
Lichaamsomsluitend ontwerp biedt extra bescherming.
Inclusief cijferslot.
Voldoet aan de EN14344 veiligheidstandaard.

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

120 tot 175 mm

• verstelbare hoofdsteun - tot 10cm verticaal.
• maximaal comfort en verhoogde bescherming.
• one system fits all: frames en bagagedragers.
• verstelbare voetsteunen, geen gereedschap nodig.
• verhoogde hoofdbescherming.

Voor fietsen met een bagagedrager van  120 tot 175 mm 
breed en een draagvermogen van 25 kg.

VOOR DRAGER (E-BD)
EASY MONTAGE

SYSTEEM Ø 28 tot 40 mm

Frames: voor ronde buizen Ø28-40mm. Dragers: van 120 tot
175mm breed en een draagvermogen van 25 kg.

ONE SYSTEM FITS ALL:
VOOR FRAMES EN

DRAGERS(1P&E-BD)

9 maanden
tot 5 jaar

e-bike
passing

9 tot 22kg

inclusief
cijferslot

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

nº 5
inclusief

Ø 10 tot 16 mm 80 mm
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denim deluxe E-BD / 8011400031
denim deluxe 1P&E-BD / 8011300019

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

safari chic E-BD / 8011400029
safari chic 1P&E-BD / 8011300017

urban black E-BD / 8011400028urban black 1P&E-BD / 8011300016

cinnamon brown E-BD / 8011400030
cinnamon brown  1P&E-BD / 8011300018

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

760 / 860 (verstelbaar) 
x 370 x 350 mm

exclusive maxi & tour
accessoires en onderdelen

groeit mee 
met je kind

extra comfort
voor je kind

10 cm/3,93”

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 veiligheid standaard.
Ref. 8015300053

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

Ref. 8015300114

Schouder deel
De unieke voorgevormde gordels zijn met één hand te bedienen
en houden je kind rechtop, zelfs wanneer het in slaap valt.

Ref. 8015300115 - zwart
Ref. 8015300160 - bruin

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

Kussen
Vervangend kussen voor de Exclusive 
maxi en tour. Wasbaar, waterafstotend
en verkrijgbaar in een kleur passend bij
jouw fietszitje.
.Ref. 8015300074 - urban black maxi
Ref. 8015300153 - safari chic maxi
Ref. 8015300154 - cinnamon brown maxi
Ref. 8015300155 - denim deluxe maxi

Ref. 8015300102 - urban black tour
Ref. 8015300156 - safari chic maxi tour
Ref. 8015300157 - cinnamon brown maxi tour
Ref. 8015300158 - denim deluxe maxi tour

Cijferslot
Extra bescherming en veiligheid voor jouw Exclusive Maxi 
en Tour zitje. Nu verkrijgbaar als vervangingsonderdeel. 
Lengte - 65 cm.

Drukknop voor kussen
Gebruik dit knopje 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 lopen.

Ref. 8015300118

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

1P Frame Montage Set
(Beugel + Blok) 
Ref. 8015300145

1P Montage Blok
(inclusief gereedschap) 
Ref. 8015300142

1P Montage Beugel 
 Ref. 8015300141

product afmeting verpakkingproduct gewicht
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
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denim deluxe E-BD / 8011400031
denim deluxe 1P&E-BD / 8011300019

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

safari chic E-BD / 8011400029
safari chic 1P&E-BD / 8011300017

urban black E-BD / 8011400028urban black 1P&E-BD / 8011300016

cinnamon brown E-BD / 8011400030
cinnamon brown  1P&E-BD / 8011300018

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

760 / 860 (verstelbaar) 
x 370 x 350 mm

exclusive maxi & tour
accessoires en onderdelen

groeit mee 
met je kind

extra comfort
voor je kind

10 cm/3,93”

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 veiligheid standaard.
Ref. 8015300053

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

Ref. 8015300114

Schouder deel
De unieke voorgevormde gordels zijn met één hand te bedienen
en houden je kind rechtop, zelfs wanneer het in slaap valt.

Ref. 8015300115 - zwart
Ref. 8015300160 - bruin

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

Kussen
Vervangend kussen voor de Exclusive 
maxi en tour. Wasbaar, waterafstotend
en verkrijgbaar in een kleur passend bij
jouw fietszitje.
.Ref. 8015300074 - urban black maxi
Ref. 8015300153 - safari chic maxi
Ref. 8015300154 - cinnamon brown maxi
Ref. 8015300155 - denim deluxe maxi

Ref. 8015300102 - urban black tour
Ref. 8015300156 - safari chic maxi tour
Ref. 8015300157 - cinnamon brown maxi tour
Ref. 8015300158 - denim deluxe maxi tour

Cijferslot
Extra bescherming en veiligheid voor jouw Exclusive Maxi 
en Tour zitje. Nu verkrijgbaar als vervangingsonderdeel. 
Lengte - 65 cm.

Drukknop voor kussen
Gebruik dit knopje 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 lopen.

Ref. 8015300118

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

1P Frame Montage Set
(Beugel + Blok) 
Ref. 8015300145

1P Montage Blok
(inclusief gereedschap) 
Ref. 8015300142

1P Montage Beugel 
 Ref. 8015300141

product afmeting verpakkingproduct gewicht
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
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CLASSIC
bobike/CLASSIC

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.

#ClassicSupport
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bobike/CLASSIC
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 #GrowingHappy

CLASSIC junior
achterzitje voor framebevestiging

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

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

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

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

5 tot
 10 jaar

maximaal
35kg

urban black / 8010500001

Ø 28 tot 50 mm

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

VOOR FRAME

nº 5
inclusief

4335 g / 9,56 lb
(inclusief montagemateriaal)

320 / 70 (ingeklapt) x 250 x 380 mm

bobike/CLASSIC junior

35 mm

product gewicht

product afmeting

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.
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 #GrowingHappy

CLASSIC junior
achterzitje voor framebevestiging

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

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

design
Slank & inklapbaar ontwerp.
Kan tevens gebruikt worden als bagagedrager.
Dutch Design & Made in Europe.
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In hoogte verstelbare voetsteunen.
In lengte verstelbare heupgordel.
De meegeleverde voetbeschermingsplaten
voorkomen dat voeten tussen de spaken komen.

5 tot
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CLASSIC junior accessoires en onderdelen

Ref. 8015300004

Universele opklapbare 
voetsteun (montage op as)

Ref. 8015300005

Universele opklapbare
voetsteun (montage op as)

bobike/CLASSIC junior

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)
Met deze montage set heb je alle benodigdheden om 
een Classic zitje aan de zadelbuis te monteren 
(Ø 28 - 50 mm).
Ref. 8015300030

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

Ref. 8015300125

Standaard voetsteun
Classic Junior

Ref. 8015300001

Universele
opklapbare voetsteun

Ref. 8015300002

Universele
opklapbare voetsteun

Ref. 8015300003

Universele voetsteun
(niet opklapbaar)Ref. 8015300012

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

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

Ref. 8015300133

Ref. 8015300027



59

CLASSIC junior accessoires en onderdelen

Ref. 8015300004

Universele opklapbare 
voetsteun (montage op as)

Ref. 8015300005

Universele opklapbare
voetsteun (montage op as)

bobike/CLASSIC junior

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)
Met deze montage set heb je alle benodigdheden om 
een Classic zitje aan de zadelbuis te monteren 
(Ø 28 - 50 mm).
Ref. 8015300030

Voet 
beschermingsplaat
Bescherm kindervoetjes door te zorgen dat ze niet tussen 
de spaken kunnen komen. De grote beschermingsplaten 
helpen je daarbij.
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Kussen
Classic Junior
Vervangend kussen voor het Classic Junior zitje. Wasbaar 
en waterafstotend. Uitsluitend verkrijgbaar in het zwart. 

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

Ref. 8015300133

Ref. 8015300027



60 helmets

helmen
Bied je kind extra bescherming met de 

kinderhelmen van Bobike. Want opgroeien 

gaat het best als je je veilig voelt. 

En met onze uitgebreide lijn, is er voor ieders 

smaak een passende helm te vinden. Bobike 

introduceert dit jaar tevens een stoere 

urban helm voor volwassenen zodat 

ouders het goede voorbeeld kunnen 

geven. Nu zijn jullie klaar om de wereld te 

ontdekken op een unieke, stijlvolle en veilige 

manier. Al onze helmen voldoen aan 

de CE-EN 1078 veiligheidsnorm.

#SimplySafe
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bobike plus xs
een stylish helm voor
de allerkleinsten

Bobike Plus is een nieuw model in de helmen lijn van Bobike. De helm heeft een in-mold constructie en een 
verhoogde bescherming aan de achterzijde. Reflecterende decals zorgen ervoor dat je kind extra zichtbaar is 
op de weg. Met de keuze uit 3 verschillende prints, zit er ongetwijfeld een helm bij die jouw kind aanspreekt. 
Meerdere ventilatie openingen houden het hoofd van je kind koel en het insectennet beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Met het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend en ook de 
thermisch gevormde padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.

bobike plus s
een stoere helm voor iets
grotere kinderen

Bobike Plus is een nieuw model in de helmen lijn van Bobike. De helm heeft een in-mold constructie en een 
verhoogde bescherming aan de achterzijde. Reflecterende decals zorgen ervoor dat je kind extra zichtbaar is 
op de weg. Met de keuze uit 3 verschillende prints, zit er ongetwijfeld een helm bij die jouw kind aanspreekt. 
Meerdere ventilatie openingen houden het hoofd van je kind koel en het insectennet beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Met het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend en ook de 
thermisch gevormde padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.

#onetoexploremaat
48 tot 53 cm
18,89 tot 20,86”

gewicht
220 g
0,48lb

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos. #onetoexploremaat

52 tot 56 cm
20,47 tot 22,04”

gewicht
235 g
0,51 lb

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

bobike/plus xs bobike/plus s

bobike ahoy / 8740200037

bobike teddy bear / 8740200038

bobike ballerina / 8740200039

bobike dino / 8740300033

bobike navy stars / 8740300034

bobike pinky zebra / 8740300035
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bobike plus xs
een stylish helm voor
de allerkleinsten

Bobike Plus is een nieuw model in de helmen lijn van Bobike. De helm heeft een in-mold constructie en een 
verhoogde bescherming aan de achterzijde. Reflecterende decals zorgen ervoor dat je kind extra zichtbaar is 
op de weg. Met de keuze uit 3 verschillende prints, zit er ongetwijfeld een helm bij die jouw kind aanspreekt. 
Meerdere ventilatie openingen houden het hoofd van je kind koel en het insectennet beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Met het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend en ook de 
thermisch gevormde padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.

bobike plus s
een stoere helm voor iets
grotere kinderen

Bobike Plus is een nieuw model in de helmen lijn van Bobike. De helm heeft een in-mold constructie en een 
verhoogde bescherming aan de achterzijde. Reflecterende decals zorgen ervoor dat je kind extra zichtbaar is 
op de weg. Met de keuze uit 3 verschillende prints, zit er ongetwijfeld een helm bij die jouw kind aanspreekt. 
Meerdere ventilatie openingen houden het hoofd van je kind koel en het insectennet beschermt tegen 
rondvliegende beestjes. Met het slimme DIAL systeem maak je de helm eenvoudig passend en ook de 
thermisch gevormde padding aan de binnenzijde draagt bij aan de pasvorm en het draagcomfort.

#onetoexploremaat
48 tot 53 cm
18,89 tot 20,86”

gewicht
220 g
0,48lb

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos. #onetoexploremaat

52 tot 56 cm
20,47 tot 22,04”

gewicht
235 g
0,51 lb

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

bobike/plus xs bobike/plus s

bobike ahoy / 8740200037

bobike teddy bear / 8740200038

bobike ballerina / 8740200039

bobike dino / 8740300033

bobike navy stars / 8740300034

bobike pinky zebra / 8740300035
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helm one xs
passend bij het Bobike One mini zitje

Een stoere, matte helm passend bij de Bobike ONE fietszitjes. Negen ventilatie openingen houden het hoofd 
van je kindje koel en het insectennet beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock 
sluitsysteem maak je de helm snel op maat en de reflecterende stickers zorgen ervoor dat je kind ook
in het donker goed zichtbaar is.

helm one s
passend bij het Bobike One maxi zitje

Een stoere, matte helm passend bij de Bobike ONE fietszitjes. Tien ventilatie openingen houden het hoofd 
van je kindje koel en het insectennet beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock 
sluitsysteem maak je de helm snel op maat.

bobike/one xs bobike/one s

bahama blue / 8740200031 urban grey / 8740300017

co�ee brown / 8740200033 olive green / 8740200030 chocolate brown / 8740200025

snow white / 8740200023 strawberry red / 8740200027 urban grey / 8740200024

co�ee brown / 8740300029 olive green / 8740300026 bahama blue / 8740300027

chocolate brown / 8740300018 strawberry red / 8740300020 snow white / 8740300016

#onetoexploremaat
46-53 cm
18,11-20,86”

gewicht
230 g
0,50lb

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

maat
52-56 cm
20,47-22,04”

gewicht
235 g
0,51lb
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helm one xs
passend bij het Bobike One mini zitje

Een stoere, matte helm passend bij de Bobike ONE fietszitjes. Negen ventilatie openingen houden het hoofd 
van je kindje koel en het insectennet beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock 
sluitsysteem maak je de helm snel op maat en de reflecterende stickers zorgen ervoor dat je kind ook
in het donker goed zichtbaar is.

helm one s
passend bij het Bobike One maxi zitje

Een stoere, matte helm passend bij de Bobike ONE fietszitjes. Tien ventilatie openingen houden het hoofd 
van je kindje koel en het insectennet beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock 
sluitsysteem maak je de helm snel op maat.

bobike/one xs bobike/one s

bahama blue / 8740200031 urban grey / 8740300017

co�ee brown / 8740200033 olive green / 8740200030 chocolate brown / 8740200025

snow white / 8740200023 strawberry red / 8740200027 urban grey / 8740200024

co�ee brown / 8740300029 olive green / 8740300026 bahama blue / 8740300027

chocolate brown / 8740300018 strawberry red / 8740300020 snow white / 8740300016
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46-53 cm
18,11-20,86”
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0,50lb
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Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

maat
52-56 cm
20,47-22,04”

gewicht
235 g
0,51lb
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cream (M) / 8741300001
cream (L) / 8741300004

bobike/city

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

helm kids xs & s 
simply safe

De bekende en geliefde Bobike kinderhelmen zijn nu voorzien van een matte afwerking. Deze helmen zijn 
voorzien van een binnenschaal en een buitenschaal en ze voldoen uiteraard aan de CE-EN 1078 
veiligheidsnorm. Meerdere ventilatie openingen houden het hoofd van je kindje koel en het insectennet 
beschermt tegen rondvliegende beestjes. Met het Easy-Lock sluitsysteem maak je de helm snel op maat.

maat
46-53 cm
18,11-20,86”

gewicht
230 g
0,50lb

maat
52-56 cm
20,47-22,04”

gewicht
235 g
0,51lb

hearty / 8740300030sweet / 8740200034

pilot / 8740300031astronaut / 8740200035

go/ 8740300032buddy/ 8740200036

bobike city
Een stoere urban helm voor volwassenen
want goed voorbeeld doet goed volgen

Jij houdt van het leven in de stad. Het tempo bevalt je en er is altijd wel iets te doen. De snelste manier om 
je door de stad te bewegen is op de fiets. Met de trendy, compacte en lichtgewicht Bobike CITY helm 
manoeuvreer jij stijlvol en veilig door de stad. De helm is voorzien van een afneembaar vizier, een 
insectennet, een kin-beschermer en thermisch gevormde padding aan de binnenkant (inclusief extra set). 
Tien ventilatie openingen helpen je het hoofd koel te houden en een reflecterende sticker 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.

verpakking
Dit product wordt verkocht in een individuele doos.

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

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

bobike/kids

bobike kids xs bobike kids s



67

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

bobike/city

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

helm kids xs & s 
simply safe

De bekende en geliefde Bobike kinderhelmen zijn nu voorzien van een matte afwerking. Deze helmen zijn 
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L- 300g / 0,66 lb

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

bobike/kids

bobike kids xs bobike kids s



68

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.

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

Fiets display - Set

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

Ref. 90674

Haken voor Bobike
mini voorzitjes

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

Ref. 8015300112

Haken voor Bobike
maxi achterzitjes

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

Ref. 8015300113

Bobike
kinder bidon

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

Ref. 8643100043

Catalogus
Ref. 8015300190 - EN
Ref. 8015300189 - NL

Promotionele flyer
Ref. 8015300192 - EN
Ref. 8015300191 - NL

Bobike 2018

Haken
voor Euroslot 

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

Ref. 8981800001

Set wielen voor de
fiets display
Ref. 8982500002

Bagagedrager voor de
fiets display

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

merchandising

Haken
voor helmen

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

Ref. 8981800002

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 
wandopstelling te plaatsen. Afmeting 990 x 300 mm. Wordt per stuk verkocht.

Ref. 8015300124
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promotie materiaal
Bobike fiets display
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fiets display
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Bagagedrager voor de
fiets display

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

merchandising

Haken
voor helmen

Bobike helmen etaleer je met deze
specifieke helm haken. Creëer een volledige
wand met helmen of plaats de helmen boven de zitjes.
De haken worden per 5 stuks verkocht.
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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. 8015300124
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WE SCREAM
FOR ICE CREAM

Wij zijn dol op vers bereid Italiaans 
roomijs. Daarom maakt ons hart een 
sprongetje als we de oldtimer trucks van 
“Ik smelt voor jou” spotten. Zij gebruiken 
enkel en alleen de beste ingrediënten en 
geen kunstmatige geur-, kleur- of 
smaakstoffen.

Kraamkrat is een handgemaakt product 
van Dit&Dat cadeauwinkel in Eemnes. 
De kratjes worden gepersonaliseerd met 
de naam en geboortedatum van de 
pasgeborene en volgepakt met de leukste 
cadeaus. Ze bieden standaard pakketten 
aan maar je kunt ook zelf je cadeaus kiezen. 

www.kraamkratjes.nl

WE CARE

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

facebook.com/casafizdomundost

KRAAM
KRAT

Restaurant Cornelisz in 
Nautisch Kwartier, Huizen is
onze favoriete stop tijdens een 
fietstocht. Geniet van een heerlijke 
lunch of een stuk van ‘Femke’s 
appeltaart’ en kijk hoe de boten 
door de kleine haven navigeren.

www.cornelisz.nl

NAUTISCH
KWARTIER

Niets laat het creatieve vuur in ons beter 
branden dan een perfecte cappuccino in 
de ochtend. Een sterke espresso afgetopt 
met het perfecte melkschuim. En als de 
barista dan ook nog een hartje in je koffie 
maakt, weet je dat het een geweldige 
dag wordt!

EEN PERFECTE
CAPPUCCINO
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GEOBSEDEERD DOOR VEILIGHEID

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

PLANEET
AARDE

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



Argentinië  
Australië  
België  
Chili  
China  
Colombia  
Denemarken  
Duitsland  
Frankrijk  
Hongarije  
Israël  
Italië  
Japan  
Kroatië  
Litouwen  
Mexico  
 

bobike is verkrijgbaar
in onderstaande landen

Nederland  
New Zeeland  
Oekraïne  
Pakistan  
Polen  
Republiek Korea  
Roemenië  
Rusland  
Singapore  
Slovakije  
Slovenië  
Spanje  

Taiwan  
Thailand  
Tsjechische Republiek  
Turkije  
Uruguay  
Verenigd Koninkrijk  
Verenigde Arabische Emiraten  
Verenigde Staten van Amerika  
Zweden  
Zwitserland  






