Kleurenoverzicht
VOORZITJE

Kies en fiets
Ontwerp je voor- en achterzitje
geheel naar eigen smaak.

Ook te combineren met een

ACHTERZITJE

wit zitje.
Bekijk alle mogelijkheden op

VOORZITJE
< 15 KG
< 3 JAAR

www.qibbel.nl

Uni black

Suzy black

Polka dot black

Family black

ACHTERZITJE
< 22 KG
< 6 JAAR

6+ JUNIOR
< 35 KG
< 10 JAAR

Faded blue

VOORZITJE
< 15 KG
< 3 JAAR

ACHTERZITJE
< 22 KG
<ZITJE
6 JAAR

BASIS

BEVESTIGING

STYLINGSET
Blossom Roses black

Blossom Roses coral

Polka dot red

Checked red

Princess dreams

Dots purple

ACCESSOIRES

Om blij van te worden!
Een Qibbel fietszitje is niet alleen stevig en veilig,
maar biedt u ook de mogelijkheid om zelf
te bepalen hoe uw zitje eruit ziet. Traditioneel,
trendy of totaal zomers!
Basic

Blossom Roses blue

Royal blue

Polka dot blue

Checked green

Faded brown

Dots brown
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Geproduceerd door Widek B.V. - Krimpen aan den IJssel

Fietszitjes voor veilig
fietsplezier

Voorzitje

< 15 kg

Het achterzitje is speciaal ontworpen voor kinderen
met een leeftijd van 9 maanden tot 6 jaar of tot een

6+ Junior

< 35 kg

gewicht van 22 kg.

Het voorzitje is geschikt voor kinderen met een leeftijd

Voor kinderen met een leeftijd van 6 jaar tot 10 jaar of

Comfortabele slaapstand

van 9 maanden tot 3 jaar of tot een gewicht van 15 kg.

tot een gewicht van 35 kg is er het 6+ Junior zitje..

Met het zitje in de slaapstand kan je kind tijdens de

Ruime kleurkeuze door stylingsets

fietsrit slapend worden vervoerd. De slaapstand kan
ook worden gebruikt voor extra comfort zonder dat je
kind slaapt.

Laat je zitje er traditioneel,
trendy of totaal zomers uitzien.

Makkelijk te
monteren

Door het brede assortiment
stylingsets is er een ruime
kleuzekeuze in waterafstotende

Door de geïntegreerde

bekleding met bijpassende

verstelbare

armleuningen en voetriempjes.

klembevestiging kan het
zitje op een makkelijke
en snelle manier,
zonder gereedschap,
op de bagagedrager
worden bevestigd.

Windscherm en toybar
Voor het voorzitje is een bijpassend
Volledig aan te passen aan de groei van je kind

windscherm leverbaar in hetzelfde design
als het zitje. Voor extra plezier tijdens de
fietsrit is een speciale toybar leverbaar. Dit

Made in Holland

veilige 3-puntssluiting. De voetsteunen zijn makkelijk
zonder gereedschap verstelbaar.

is een leuk speelstuur met toeter en een
echte dierennavigatie.

Het zitje heeft een verstelbaar gordelsysteem met een
Stevig en compact
Het zitje bestaat uit een dubbelwandige compacte

Een Qibbel fietszitje is een echt kwaliteitsproduct
van Hollandse bodem. Het zitje is in Nederland

Montage mogelijkheden

kunststof kuip, die is verstevigd met een metalen

ontworpen en wordt door Widek geproduceerd.

Het achterzitje is makkelijk te monteren met naar

frame. Standaard is het zitje voorzien van een

Widek is de Nederlandse fabrikant van

keuze bagagedragerbevestiging of framebevestiging.

heupgordel en inklapbare voetsteunen.

fietsonderdelen en fietsaccessoires.
NEN-EN 14344

Achterzitje

< 22 kg

