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O bebê conforto Shima acopla no carrinho Woya, criando um Travel System conveniente que leva você
 do carro para a cidade. Os principais recursos para pais e filhos são o aconchegante reclínio do 
assento, o fechamento com uma mão, e a espaçosa cesta que oferece conforto e conveniência

 desde o primeiro dia.

Ref: 859844
Smoky Anthracite - 5000/5090

Comfy Grey - 5048/5106
Ref: 863373

Woya Travel System
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Carrinho Travel System desde o nascimento até os 15 kg (aprox. 4 anos)

Medidas:
C: 87,5 cm x L: 54,5 cm x A: 106 cm
Dobrado:
C: 74 cm x L: 54,5 cm x A: 40 cm
Peso: 11,1 kg (incluindo o bebê conforto)
Tecido: 100%  poliéster
Estrutura: aço

 Características:

• Fechamento com uma mão

• Cesta espaçosa

• Múltiplas posições de reclínio

• Bandeja removível

• Capota com visor, janela e FPS 50+

• Travel System: acompanha o bebê conforto Shima

• Disponível nas cores: Comfy Grey e Smoky Anthracite

• Capa de chuva inclusa
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*BANDEJA REMOVÍVEL *ACOMPANHA O BEBÊ CONFORTO SHIMA *FECHAMENTO COM UMA MÃO
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O compacto e elegante Etu Plus combina um passeio divertido com flexibilidade, estabilidade e conforto.
 O carrinho Etu Plus oferece uma capota XXL com FPS 50+ , barra de proteção, rodas  traseiras grandes 

e uma bolsa para carregá-lo para onde quiser. O Etu Plus dobra de forma compacta, sendo perfeito
 para os pais que gostam de viajar. Ah! O Etu Plus pode ser carregado na bagagem de mão do avião! 

Ref: 859845
Smoky Anthracite - 6771/5212

Etu Plus Travel System
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• Fechamento com uma mão

• Carrinho leve e fácil de ser levado

• Múltiplas posições de reclínio

• Remoção das rodas de maneira fácil

• Capota XXL com FPS 50+

• Travel System acompanha o bebê conforto Shima

• Bolsa inclusa

• Capa de chuva inclusa

• Disponível na core: Smoky Anthracite

Carrinho Travel System desde o nascimento até os 15 kg (aprox. 4 anos)

% 

Medidas:
C: 87 cm x L: 48 cm x A: 105 cm
Dobrado:
C: 20,5 cm x L: 42,5 cm x A: 51 cm
Peso: 7,6 kg
Tecido: 100% poliéster
Estrutura: alumínio

*ACOMPANHA O BEBÊ CONFORTO SHIMA *FECHAMENTO COM UMA MÃO
IMAGEM ILUSTRATIVA DO 

CARRINHO ETU GUARDADO 
DENTRO DA BOLSA, ONDE PODE 

SER LEVADO A TIRACOLO!
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Uma gama completa de recursos em um design moderno. A excelente suspensão oferece conforto para
 os passeios desde o primeiro dia. O Leotie Flex se destaca pela versatilidade e estilo. 

Um assento, duas maneiras de usá-lo. Converta o assento em um moisés ou mantenha-o como um assento. 
Como um assento, o Leotie Flex é reversível, podendo ser virado tanto para o pai quanto para o mundo.

Ref: 859846
Smoky Anthracite - 9255/5335

Leotie Flex 2 em 1
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• Excelente Suspensão

• Assento 2 em 1 reversível

• 3 posições de reclínio

• Barra de manuseio ajustável em altura

• Capota com FPS 50+

• Capa de chuva inclusa

• Leotie Flex já vem com os adaptadores para 

acoplar o Bebê Conforto Shima

• Disponível na cor: Smoky Anthracite

Carrinho com assento 2 em 1, desde o nascimento até os 15 kg (aprox. 4 anos)

Medidas:
C: 101 cm x L: 65 cm x A: 114 cm
Dobrado:
C: 41 cm x L: 65 cm x A: 106 cm
Peso: 11,9 kg
Tecido: 100%  poliéster
Estrutura: alumínio
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*3 POSIÇÕES DE RECLÍNIO *ASSENTO 2 EM 1 REVERSÍVEL*BARRA DE MANUSEIO 
AJUSTÁVEL EM ALTURA

 Características:
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Shima é um bebê conforto para crianças desde o nascimento até os 13 kg,
pode ser acoplado nos carrinhos cbx usando os adaptadores correspondentes.
 O recurso do complemento de assento removível para recém-nascidos ajuda

 a impedir que a cabeça do seu bebê se incline para a frente enquanto ele dorme e
 pode ser removido a qualquer momento para mais espaço à medida que seu bebê cresce.

Ref: 859847
Smoky Anthracite - 6762/5373

Bebê Conforto Shima

*COMPATÍVEL COM A 
BASE SHIMA ISOFIX

VENDIDO SEPARADAMENTE
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• Cinto de 5 pontos

• Capota com FPS 50+  removível

• Compatível com a base Shima Isofix

• Compatível com os carrinhos CBX

• Redutor de assento removível para recém-nascidos+

Bebê conforto grupo 0+, desde o nascimento até os 13 kg (aprox. 18 meses)

+

Medidas:
C: 67 cm x L: 43 cm x A: 56 cm
Peso: 3,1 kg
Tecido: 100% poliéster
Estrutura: polipropileno
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*COMPATÍVEL COM A 
BASE SHIMA ISOFIX

VENDIDO SEPARADAMENTE

*CINTO DE 5 PONTOS *CAPOTA DE FPS 50+ REMOVÍVEL

 Características:
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Melhor fixação do bebê conforto shima em seu veículo
Sistema isofix que garante uma correta instalação

Pata de apoio ajustável instalação fácil permite maior mobilidade e segurança.

Ref: 859848
Shima Base - 6809/9241

Base Shima Isofix

A Base-Fix Shima é compatível 
com o bebê conforto Shima. 

(vendido separadamente)
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Cadeirinha Aura
A cadeirinha Aura é um assento de carro do grupo 1/2/3 para crianças de aprox. 9 meses a 12 anos (9-36 kg).

Como um assento do Grupo 1, a Aura possui um escudo anti impactos. O escudo reduz a força do impacto, distribuindo 
uniformemente a energia causada pelo impacto, nos materiais absorventes de energia. Para crianças a partir de 15 kg 

(aprox. 3 anos e acima), o escudo é retirado e o assento passa a ser do grupo 2 e 3. 
A proteção lateral dupla oferece proteção em caso de um impacto lateral.

Cozy Black - 2023/5410

Comfy Grey - 5427
Ref: 863375

Ref: 859849
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Cadeirinha grupo 1, 2 e 3; desde os 9 kg até os 36 kg (aprox. 12 anos)

• A proteção lateral dupla oferece proteção em caso 

de um impacto lateral

• Altura da cadeirinha ajustável em 7 posições

• Cadeirinha grupo I,II,III (9 - 36 KG) 

• Escudo ajustável para crianças (9-18 KG)

• Leve

• Encosto ajustável 

• Tecido pode ser lavado na máquina

Medidas:
C: 44 cm x L: 49 cm x A: 65 cm
Peso: 6,8 kg
Tecido: 100%  poliéster
Estrutura: polipropileno

AJUSTA-SE PERFEITAMENTE AO ASSENTO DO VEÍCULO PARA UMA MAIOR SEGURANÇA
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Cadeirinha Aura Fix
A cadeirinha Aura Fix é um assento de carro do grupo 1/2/3 para crianças de aprox. 9 meses a 12 anos (9-36 kg) 

que se conecta ao chassi do carro com conectores ISOFIX para maior segurança e estabilidade. 
Como um assento do Grupo 1, a Aura possui um escudo anti impactos. O escudo reduz a força do impacto, 

distribuindo uniformemente a energia causada pelo impacto, nos materiais absorventes de energia. 
Para crianças a partir de15 kg (aprox. 3 anos e acima), o escudo é retirado e o assento passa a ser do grupo 2 e 3. 

A proteção lateral dupla oferece proteção em caso de um impacto lateral

Cozy Black - 2184/5458

Comfy Grey - 5465
Ref: 863374

Ref: 859850
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Cadeirinha grupo 1, 2 e 3; desde os 9 kg até os 36 kg (aprox. 12 anos)

• Conectores ISOFIX

• Proteção lateral dupla que oferece proteção 

em caso de um impacto lateral

• Altura da cadeirinha ajustável em 7 posições

• Cadeirinha grupo I,II,III (9 - 36 KG)

• Escudo ajustável para crianças (9-18 KG)

• Leve

• Encosto ajustável 

• Tecido pode ser lavado na máquina

Medidas:
C: 44 cm x L: 49 cm x A: 65 cm
Peso: 8 kg
Tecido: 100% poliéster
Estrutura: polipropileno

CONECTORES ISOFIX AJUSTA-SE PERFEITAMENTE AO 
ASSENTO DO VEÍCULO PARA UMA 

MAIOR SEGURANÇA

PROTEÇÃO LATERAL DUPLA QUE 
OFERECE PROTEÇÃO EM CASO DE 

UM IMPACTO LATERAL
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Ref: 859851
Comfy Grey - 3320

Cadeira de Alimentação Taima
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Cadeira de alimentação, desde o nascimento até os 15 kg (aprox. 3 anos)

• Complemento de assento removível para recém-nascidos com 

almofada para a cabeça

• Arco de brinquedo incluso

• Apoio para pernas regulável

• Bandeja ajustável e removível

• Cadeira de alimentação dobrável para um fácil armazenamento

• Reclinação total do encosto para ser usado desde nascimento

• Disponível na cor: Comfy Grey

Medidas:
C: 97,5 cm x L: 57 cm x A: 114 cm
Dobrada:
C: 39 cm x L: 57 cm x A: 114 cm
Tecido: 100% poliéster
Estrutura: aço
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*BANDEJA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL *ARCO DE BRINQUEDO INCLUSO *CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO 
DOBRÁVEL PARA UM FÁCIL 

ARMAZENAMENTO

 Características:
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