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Chcesz tego co najlepsze dla swojego nowo
narodzonego dziecka jak i dla samego siebie.

Zespół iCandy powołany jest by stworzyć wózki,
które odzwierciedlą Twoje potrzeby odnośnie stylu

jak i tęsknoty za praktycznymi, dobrze
zaprojektowanymi rozwiązaniami. To jest wybór
współczesnych i szczęśliwych rodziców, którzy

oczekują połączenia zaawansowanej i
wyrafinowanej technologii z beztroskim życiem.

Każde zagięcie, każda krzywizna i każde poruszenie
tej ikony wśród brytyjskich marek jest celebracją

współczesnego luksusu, jakości i budowy.
iCandy jest dla ludzi, którzy doceniają wartość

brytyjskiego designu, kunsztu i technicznej
innowacji. 

Każdy produkt tworzony jest z myślą o 
wnikliwym rodzicu.

Więcej informacji o iCandy
www.icandyworld.com
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Ekskluzywna gama pięciu pięknych, wielofunkcyjnych
systemów wózków, na zawsze zmienią Twój sposób
myślenia o wczesnym  rodzicielstwie. Skończyła się epoka
wyborów pomiędzy funkcjonalnością a nowoczesnym
stylem. iCandy jest produktem, który płynnie i elegancko
łączy te dwa elementy.
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APPLE 2 PEAR

Rodzina się powiększa. A kiedy tak się dzieje i 
Twoja rodzina się rozrasta, wszystko wokół rośnie
razem z nią, Twój dom, samochód... a także Twój
wózek. Wózek iCandy Apple 2 z wielofunkcyjnym
systemem, został zaprojektowany by uaktualnić
wersję iCandy Pear 2. To oznacza, że systemy

zmieniają się wraz z potrzebami Twojej 
młodej rodziny.

Wygląda to tak. Nasz unikalny konwerter iCandy
Apple 2 umożliwi Ci bezpieczne dołączenie gondoli
dla niemowlęcia albo drugiego siedziska w niższej

pozycji. To daje Ci na kombinacje ułożeń: niemowląt
bliźniaków lub niemowlęcia ze starszym dzieckiem.

Te wszystkie funkcje sprawiają, że wózek nadal
wygląda wyjątkowo. 

KOLORYSTYKA APPLE 2 PEAR 
Stwórz swój własny, stylowy wózek Apple 2 Pear,

dodając odpowiedni dla siebie kolor budki. Wybierz
spośród kolorów: Anyż, Chilli, Kawior, Papaya,

Raspberry Blue, Cookie i Cassis.

pracownik4
Linia

pracownik4
Notatka
DELETE "na"
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APPLE 2 PEAR – CO POSIADA

Siedzisko skierowane w stronę rodzica. Siedzisko skierowane przodem do
kierunku jazdy.

CECHY PRODUKTU:

Odpowiedni od 6 m-cy.
W komplecie z osłonką przeciwdeszczową.

Pięcio-punktowe szelki bezpieczeństwa.
Przednie obrotowe koła z możliwością blokowania.

Szybkie zdejmowanie tylnych kół.
Waga (stelaż z kołami i siedziskiem) 12,5 kg

Złożony długość/szerokość/ wysokość 89,5/60,2/33,9cm.
Rozłożony długość/szerokość 80,6/60,2/97,4-111,7cm.

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy - 5kg.
Można rozbudować z wariantu pojedynczego do podwójnego dla drugiego dziecka.

Można zakupić dla dwojga dzieci w  różnym wieku.
Można zakupić jako TWIN dla dwojga dzieci w tym samym wieku.
Wszystkie modele bliźniacze zachowują element jednego stelaża.
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Dostępna dodatkowo gondola odpowiednia
od urodzenia i podczas całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym materacem

oraz osłonką przeciwdeszczową. 
Idealna aż do momentu gdy dziecko 

potrafi samodzielnie siedzieć lub osiągnie
wagę 9 kg.

Kompatybilny z modelem fotelików
samochodowych Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

(pokazany powyżej) oraz BeSafe iZiGo.
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APPLE 2 PEAR – CO POSIADA

Wolno stojący stelaż po złożeniu. Wolno stojący, kompaktowy układ złożenia
z siedziskiem skierowanym w stronę

rodzica lub przodem do kierunku jazdy.
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Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego w stronę rodzica.

Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego przodem do kierunku jazdy.

Regulowana rączka.
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APPLE 2 PEAR – CO DOSTAJESZ

Stelaż, siedzisko i osłonka
przeciwdeszczowa. (wskazane powyżej,

budka w kolorze Cookie).

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondole oraz akcesoria.

Dostępna dodatkowo gondola w
komplecie z osłonką przeciwdeszczową

odpowiednia od urodzenia.

pracownik4
Linia

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.
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APPLE 2 PEAR KONWERTER – JAK DZIAŁA

Wyjątkowy konwerter (przedstawiony
poniżej) umożliwia Ci zamontowanie

gondoli (dostępna oddzielnie) w pozycji
dolnej wraz z siedziskiem w pozycji górnej,
skierowanym przodem do kierunku jazdy.

Siedzisko górne posiada dwie pozycje
ułożenia.

Adaptery (dostępne oddzielnie) do montażu
fotelika samochodowego Maxi-Cosi Cabrio,
Pebble (przedstawiony powyżej) lub BeSafe

iZiGo w pozycji dolnej, skierowanego w
stronę rodzica wraz z siedziskiem w pozycji
górnej, skierowanym przodem do kierunku

jazdy. Siedzisko górne posiada dwie
pozycje ułożenia.
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Dołącz dolne siedzisko by stworzyć wózek
dla dwójki dzieci z siedziskami

skierowanymi przodem do kierunku jazdy. 
2 pozycyjne siedzisko górne.
3 pozycyjne siedzisko dolne.

Wózek Apple 2 Pear można złożyć wraz z
siedziskami uzyskując wolno stojący

złożony wózek.

CO DOSTAJESZ

Opcja rozbudowy zawiera:
Konwerter,

Siedzisko z osłonką przeciwdeszczową

Gondole, które z łatwością montuje się na stelażu
wózka, adaptery fotelika samochodowego jak i budki

do wózka, są elementami dodatkowymi.
Budka może być użyta także w gondoli.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na tkaniny

siedziska, gondole oraz akcesoria.

pracownik4
Notatka
siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia



13

PRZEWODNIK APPLE 2 PEAR

APPLE 2 PEAR TANDEM TWIN - CO POSIADA

Dwie gondole dla niemowląt 
(dostępne oddzielnie).

Foteliki samochodowe skierowane w stronę
rodzica Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

(wskazane powyżej) albo Be Safe iZiGo,
wraz z adapterami fotelika

samochodowego dostępnymi oddzielnie.
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Siedziska skierowane przodem do
kierunku jazdy.

2 pozycyjne siedzisko górne.
3 pozycyjne siedzisko dolne.

CO POTRZEBUJESZ

Stelaż wózka Apple 2 wraz z siedziskiem i osłonką przeciwdeszczową.
Konwerter Apple 2 Pear zawiera ramy konwertera i siedzisko wraz z

osłonką przeciwdeszczową.

Gondole, które z łatwością montuje się na stelażu wózka, adaptery
fotelika samochodowego jak i budki do wózka, są 

elementami dodatkowymi.
Budka może być użyta także w gondoli.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na tkaniny siedziska,

gondole oraz akcesoria.

Wózek Apple 2 Pear można złożyć wraz z
siedziskami uzyskując wolno stojący

złożony wózek. 
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PAPAPYA COOKIE

ANYŻ

KOLORYSTYKA

CHILLI
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KAWIOR

CASSIS RASPBERRY BLUE



OSŁONA
PRZECIWSŁONECZNA
Osłona przeciwsłoneczna
iCandy wyposażona w
materiał chroniący UPF
50+, która efektywnie
blokuje przepływ
negatywnych promieni
słonecznych do 99%,
ochraniając głowę, szyję,
ramiona i nogi dziecka.

Osłonka przeciwsłoneczna
posiada zdejmowaną
przednią część, co ułatwia
dostęp do Twojego
dziecka, jak i umożliwia
osobne użycie części
przeznaczonej na budkę.
Pokazane na stronie 37 -
Peach 2.
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AKCESORIA

Spraw by Twój Apple 2 Pear stał się Twoim
osobistym wyborem, dobierając własną gamę
akcesoriów i budkę w odpowiedniej dla siebie
kolorystyce, która pozwoli wyrazić Twoją
indywidualność.

OPONY POMPOWANE
Pompowane koła wymienne
w komplecie z pompką.

UCHWYT NA KUBEK
Przymocowany na ramie
wózka do przechowywania
kubków na chłodne napoje.
Do przymocowania uchwytu
potrzebny jest zacisk
(wskazany poniżej).

ZACISK
Umożliwia przymocowanie
uchwytu na kubek
(wskazany powyżej).

ADAPTERY FOTELIKA
SAMOCHODOWEGO
Adaptery górne i dolne
fotelika samochodowego
pozwalają na zamontowanie
jednego (lub dwóch w
modelu bliźniaczym)
dziecięcego fotelika
samochodowego.

TORBA PODRÓŻNA 
DO WÓZKA
Zabezpieczy Twój wózek
podczas podróży.
Torba zawiera górny 
uchwyt i kółka ułatwiające 
jej użytkowanie.

TORBA PODRÓŻNA 
DO GONDOLI
Zabezpieczy Twoją gondolę
podczas podróży.
Torba wyposażona jest w
pas na ramię ułatwiający 
jej użytkowanie.
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BUDKA
Stwórz swój własny, stylowy
model Apple 2 Pear, dodając
odpowiedni dla siebie kolor
budki.
Wybierz spośród siedmiu
różnych kolorów (od lewej 
do prawej) 
Anyż, Chilli, Papaya, Cassis,
Raspberry Blue, Cookie i
Kawior)

LUKSUSOWY POLAROWY
ŚPIWOREK
Idealny na chłodniejsze dni.
Z polarową podszewką i
zamkiem błyskawicznym z
przodu. Dostępny w
siedmiu kolorach.

GONDOLA
Dostępna dodatkowo
gondola odpowiednia od
urodzenia i podczas
całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym
materacem oraz osłonką
przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż
dziecko potrafi samodzielnie
siedzieć lub do uzyskania
wagi 9 kg.

TORBA
Zawiera matę do
przewijania, wodoodporną
kieszonkę. 
Podwójny zamek pozwala
na lepszy dostęp.

PARASOL
Chroni przed negatywnym
wpływem promieni
słonecznych. W komplecie
z zatrzaskiem ułatwiającym
montaż przy stelażu.
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PEACH 2

Delikatny! Ten system wózka zaprojektowany jest tak
perfekcyjnie dla Ciebie i Twojego dziecka, że staje
się jednym z członków Twojej rodziny. Ze składaną
gondolą, którą możesz z łatwością zdemontować

tylko jedną ręką, tak by nie obudzić dziecka; płynny
mechanizm składania jednym ruchem; oraz

najlepsza w swej klasie manewrowość... odkryliśmy
piękno prostoty.

Oczywiście prostota musi wyglądać niesamowicie, 
i w tym zakresie, wielofunkcyjny system wózka 

Peach 2 uzyskuje maksymalny wynik. Nowoczesne i
eleganckie łuki połączone z fantastycznymi
materiałami oraz minimalistycznym stylem. 

Wózek jest dostępny w czterech bajecznych
kolorach: Black Magic, Parma Violet, Silver Mint 

oraz Berry Bon Bon.

Jakkolwiek, nie daj się zwieść jego prostemu
wyglądowi. Pod tym subtelnym pięknem ukrywa się

zdolność do zamienienia go na większy model, 
w razie jak Twoje potrzeby rosną. Za pomocą

konwertera Peach Blossom 2, Twój Peach 2 staje się
stylowym, podwójnym środkiem transportu.
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PEACH 2 - CO POSIADA

Siedzisko skierowane w stronę rodzica. Siedzisko skierowane przodem do 
kierunku jazdy.

CECHY PRODUKTU:

Odpowiedni od 6 m-cy.
W komplecie z osłonką przeciwdeszczową.

Pięcio-punktowe szelki bezpieczeństwa.
Przednie obrotowe koła.

Szybkie zdejmowanie tylnych kół.
Waga (stelaż z kołami i siedziskiem) 14,2 kg

Złożony długość/szerokość/ wysokość 70/60/28,5cm.
Rozłożony długość/szerokość 72/60/95-105cm.

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy - 5kg.
Można rozbudować z wariantu pojedynczego do podwójnego dla drugiego dziecka.

Można zakupić jako Peach Blossom 2 dla dwojga dzieci w  różnym wieku.
Można zakupić jako Peach Blossom Twin 2 dla dwojga dzieci w tym samym wieku.

Peach Blossom 2 i Peach Blossom Twin 2 zachowują element jednego stelaża.
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Dostępna dodatkowo gondola
odpowiednia od urodzenia i podczas

całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym materacem

oraz osłonką przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub do uzyskania

wagi 9 kg.

Kompatybilny z modelem fotelików
samochodowych Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

(pokazany powyżej) oraz BeSafe iZiGo.
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PEACH 2 - CO POSIADA

Wolno stojący stelaż
po złożeniu.

Super kompaktowe
złożenie.

Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego w stronę rodzica.
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Trzy pozycje ułożenia siedziska skierowanego
przodem do kierunku jazdy. 

Regulowana rączka i podnóżek.
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PEACH 2 - CO DOSTAJESZ

Stelaż, siedzisko i osłonka przeciwdeszczowa.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondole i akcesoria.

Dostępna dodatkowo gondola w komplecie 
z osłonką przeciwdeszczową odpowiednia 

od urodzenia.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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KONWERTER PEACH BLOSSOM 2 – CO POSIADA

Rozbuduj swój pojedynczy peach do
podwójnego środka transportu za pomocą

konwertera Peach Blossom 2. 
Wyjątkowy konwerter (przedstawiony poniżej)

umożliwia Ci zamontowanie gondoli Peach
Blossom 2 (dostępna oddzielnie) w pozycji
dolnej, wraz z siedziskiem w pozycji górnej,
skierowanym przodem do kierunku jazdy.

Adaptery (dostępne oddzielnie) do montażu
fotelika samochodowego Maxi-Cosi Cabrio,
Pebble (przedstawiony powyżej) w pozycji
dolnej, skierowanego w stronę rodzica wraz
z siedziskiem w pozycji górnej, skierowanym
przodem do kierunku jazdy. Siedzisko górne

posiada dwie pozycje ułożenia.
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Dołącz dolne siedzisko by stworzyć wózek dla
dwójki dzieci z siedziskami skierowanymi

przodem do kierunku jazdy. 
2 pozycyjne siedzisko górne.
3 pozycyjne siedzisko dolne.

CO DOSTAJESZ

Opcja rozbudowy zawiera:
Konwerter Blossom 2

Siedzisko dolne Peach Blossom 2 z osłonką
przeciwdeszczową

Gondola Blossom 2 z osłonką
przeciwdeszczową oraz adaptery do
montażu fotelika samochodowego są

elementami dodatkowymi.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondole i akcesoria.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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PEACH BLOSSOM 2 – CO POSIADA

Górne siedzisko skierowane przodem do
kierunku jazdy oraz dolna gondola 
Blossom 2 (dostępna oddzielnie).

Górne siedzisko skierowane przodem do
kierunku jazdy oraz fotelik samochodowy

Maxi-Cosi Cabrio lub Pebble 
(pokazany powyżej) wraz z adapterami do

montażu fotelików samochodowych są
elementami dodatkowymi.
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Siedziska skierowane przodem do kierunku.
2 pozycyjne siedzisko górne.
3 pozycyjne siedzisko dolne.

CO DOSTAJESZ

Stelaż
Konwerter Blossom 2

Siedzisko górne z osłonką przeciwdeszczową.
Siedzisko dolne z osłonką przeciwdeszczową.

Gondola Blossom 2 z osłonką
przeciwdeszczową oraz adaptery do montażu

fotelika samochodowego są elementami
dodatkowymi.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondol i akcesoriów.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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PEACH BLOSSOM TWIN 2 – CO POSIADA

Gondole Blossom 2. Foteliki samochodowe skierowane w stronę
rodzica Maxi-Cosi Cabrio, Pebble (wskazane

powyżej) wraz z adapterami do montażu
fotelika samochodowego dostępne oddzielnie.
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Siedziska skierowane przodem do 
kierunku jazdy.

2 pozycyjne siedzisko górne.
3 pozycyjne siedzisko dolne.

CO DOSTAJESZ

Stelaż
Konwerter Blossom 2

Siedzisko górne z osłonką przeciwdeszczową
Siedzisko dolne z osłonką przeciwdeszczową

2 gondole Blossom 2 z osłonkami
przeciwdeszczowymi.

Adaptery do montażu fotelika samochodowego
dostępne oddzielnie.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondole i akcesoria.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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KOLORYSTYKA

BLACK MAGIC BERRY BON BON
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PARMA VIOLETSILVER MINT
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AKCESORIA

Dodaj do tego minimalistycznego piękna,
jednego z naszych najpopularniejszych wózków. 
Każdy szczegół akcesoriów został starannie
wykonany, by spotęgować Twoje doświadczenie
z iCandy.

OSŁONA
PRZECIWSŁONECZNA
Osłona przeciwsłoneczna
iCandy wyposażona w
materiał chroniący UPF
50+, która efektywnie
blokuje przepływ
negatywnych promieni
słonecznych do 99%,
ochraniając głowę, szyję,
ramiona i nogi dziecka.

Osłonka przeciwsłoneczna
posiada zdejmowaną
przednią część, co ułatwia
dostęp do Twojego dziecka,
jak i umożliwia osobne
użycie części
przeznaczonej na budkę.

TORBA PODRÓŻNA 
DO WÓZKA
Zabezpieczy Twój wózek
podczas podróży.
Torba zawiera górny uchwyt 
i kółka ułatwiające jej
użytkowanie.

UCHWYT NA KUBEK
Przymocowany na ramie
wózka do przechowywania
kubków na chłodne napoje.
Do przymocowania uchwytu
potrzebny jest zacisk
(wskazany poniżej).

ZACISK
Umożliwia przymocowanie
uchwytu na kubek
(wskazane powyżej).

ADAPTERY FOTELIKA
SAMOCHODOWEGO
Adaptery górne i dolne
fotelika samochodowego
pozwalają na zamontowanie
jednego (lub dwóch w
modelu bliźniaczym)
dziecięcego fotelika
samochodowego.
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GONDOLA
Dostępna dodatkowo
gondola odpowiednia od
urodzenia i podczas
całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym
materacem oraz osłonką
przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż
dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub
do uzyskania wagi 9 kg.

LUKSUSOWY POLAROWY
ŚPIWOREK
Idealne na chłodniejsze dni.
Z polarową podszewką i
zamkiem błyskawicznym 
z przodu.

PARASOL
Chroni przed negatywnym
wpływem promieni
słonecznych. Przychodzi w
komplecie z zatrzaskiem
ułatwiającym montaż przy
stelażu.

TORBA
Zawiera matę do
przewijania, 2 opakowania
na butelkę, wodoodporną
kieszonkę.
Piękne wykończenie i trzy
zewnętrzne kieszonki.

GÓRNE I DOLNE 
WKŁADKI SIEDZISKA
Wkładki siedziska dodają
komfortu oraz oparcie
Twojemu dziecku podczas
przejścia z etapu gondoli
do etapu siedziska.

GONDOLE BLOSSOM 2
Odpowiednie już od urodzenia
do użytku w modelach
Blossom 2 oraz Twin 2,
gondola odpowiednia także
podczas całonocnego snu.
W komplecie z wyścielonym
materacem oraz osłonką
przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż
dziecko potrafi samodzielnie
siedzieć lub do uzyskania 
wagi 9 kg.
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41

PRZEWODNIK



42

PRZEWODNIK

PEACH JOGGER

Pozwól wózkowi iCandy Peach Jogger, pełnego
akcji i wielofunkcyjności, wejść w Twoje życie na tyle
ile to możliwe. Z mechanizmem sportowym, kołami

pompowanymi przeznaczonymi na niewyobrażalne i
przeróżne tereny; to jest wózek dla rodziców, którzy

chcą pokazać swojemu dziecka jak cieszyć się
życiem do granic możliwości.

A to wszystko idzie w parze ze stylem. Nowoczesne
i eleganckie łuki połączone z delikatnymi,

sportowymi materiałami oraz minimalistycznym
stylem w pięciu bajecznych kolorach: Loganberry,

Avocado, Gumdrop, Blackberry i Glacier.

Wielofunkcyjny system wózka iCandy Peach Jogger
oferuje funkcjonalność ponad miarę, począwszy od
kompaktowego składania wózka jedną ręką, szybkie
uwolnienie przednich kół po nowoczesną, łatwą do

podnoszenia, składaną gondolę oraz 
jedno-dotykowy system składania stelażu. 

Ten system wózka posiada wszystko co potrzebne,
płynną manewrowość, funkcjonalność i styl, 

o którym marzą młodzi rodzice.
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PEACH JOGGER – CO POSIADA

Siedzisko skierowane w stronę rodzica. Siedzisko skierowane przodem do 
kierunku jazdy.

CECHY PRODUKTU:

Odpowiedni od 6 m-cy.
W komplecie z osłonką przeciwdeszczową.

Pięcio-punktowe szelki bezpieczeństwa.
Szybkie zdejmowanie przednich pompowanych kół.

Szybkie zdejmowanie tylnych pompowanych kół.
Waga (stelaż z kołami i siedziskiem) 13,9 kg

Złożony długość/szerokość/ wysokość 73/60/28,5cm.
Rozłożony długość/szerokość 89/60/95-105,5cm.

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy – 5kg.
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Dostępna dodatkowo gondola odpowiednia
od urodzenia i podczas całonocnego snu. 

W komplecie z wyścielonym materacem oraz
osłonką przeciwdeszczową.

Idealna do momentu aż dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub do uzyskania 

wagi 9 kg.

Kompatybilny z modelem fotelików
samochodowych Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

(pokazany powyżej) oraz BeSafe iZiGo.
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PEACH JOGGER – CO POSIADA

Wolno stojący
stelaż po złożeniu.

Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego w stronę rodzica.

Super kompaktowe złożenie.
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Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego przodem do kierunku jazdy.

Regulowana rączka i podnóżek.
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PEACH JOGGER – CO DOSTAJESZ

Stelaż z kołami pompowanymi oraz siedziskiem
z osłonką przeciwdeszczową. Wyposażony w
pompkę umieszczoną w kieszonce w środku

koszyka na zakupy. 

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondole oraz akcesoria.

Dodatkowo dostępna gondola  odpowiednia
od urodzenia oraz podczas całonocnego snu

wraz z osłonką przeciwdeszczową.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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KOLORYSTYKA

BLACKBERRY LOGANBERRY
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GLACIER

GUMDROP AVOCADO



TORBA PODRÓŻNA 
DO WÓZKA
Zabezpieczy Twój wózek
podczas podróży.
Torba zawiera górny uchwyt 
i kółka ułatwiające jej
użytkowanie.

OSŁONA
PRZECIWSŁONECZNA
Osłona przeciwsłoneczna
iCandy wyposażona w
materiał chroniący UPF
50+, która efektywnie
blokuje przepływ
negatywnych promieni
słonecznych do 99%,
ochraniając głowę, szyję,
ramiona i nogi dziecka.

Osłonka przeciwsłoneczna
posiada zdejmowaną
przednią część, co ułatwia
dostęp do Twojego dziecka,
jak i umożliwia osobne
użycie części
przeznaczonej na budkę.
Pokazane na stronie 37 -
Peach 2.51

PRZEWODNIK PEACH JOGGER

AKCESORIA

Odmień swój wielofunkcyjny wózek iCandy Peach
Jogger w wózek, z którym należy się liczyć.
Dokonaj wyboru spośród szerokiej gamy
sportowych akcesoriów specjalnie
zaprojektowanych dla młodych, aktywnych rodzin.

KOŁA EVA
Wymienne koła EVA.

UCHWYT NA KUBEK
Przymocowany na ramie
wózka do przechowywania
kubków na chłodne napoje.
Do przymocowania uchwytu
potrzebny jest zacisk
(wskazany poniżej).

ZACISK
Umożliwia przymocowanie
uchwytu na kubek
(wskazane powyżej).

ADAPTERY FOTELIKA
SAMOCHODOWEGO
Adaptery fotelika
samochodowego pozwalają
na zamontowanie
dziecięcego fotelika
samochodowego.
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GONDOLA
Dostępna dodatkowo
gondola odpowiednia od
urodzenia i podczas
całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym
materacem oraz osłonką
przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż
dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub
do uzyskania wagi 9 kg.

LUKSUSOWY POLAROWY
ŚPIWOREK
Idealne na chłodniejsze dni.
Z polarową podszewką i
zamkiem błyskawicznym 
z przodu. 

PARASOL
Chroni przed negatywnym
wpływem promieni
słonecznych. Przychodzi 
w komplecie z zatrzaskiem
ułatwiającym montaż 
przy stelażu.

TORBA
Zawiera matę do
przewijania, opakowanie na
butelkę, wodoodporną
kieszonkę.

WŁADKI SIEDZISKA
Wkładki siedziska dodają
komfortu oraz oparcie
Twojemu dziecku podczas
przejścia z etapu gondoli
do etapu siedziska.
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STRAWBERRY

Dla młodej mamy która oczekuje wszystkiego,
wspaniały, wielofunkcyjny wózek iCandy Strawberry

ma to wszystko... nieprawdopodobną
funkcjonalność oraz niesamowity styl.

Nie ma drugiego takiego. Z tak wieloma
ekscytującymi właściwościami, system MemoryTM,

zapamiętujący układ wózka przed złożeniem i
wyjątkowym mechanizmem Step & Stand FoldTM,

umożliwiającym składanie jedną ręką, iCandy
Strawberry ma wszystko czego tylko potrzebujesz.
Stelaż wykonany z lekkiego aluminium, który waży

tylko 8kg, duża składana gondola, fotelik
samochodowy (sprzedawany oddzielnie) jest to
idealne rozwiązanie w trakcie podróży. Cała ta

funkcjonalność, opakowana stylowymi, eleganckimi
łukami, gładkimi liniami oraz dobrej jakości

tkaninami wprowadzają Cię w wyjątkowy świat
iCandy Strawberry.

KOLORYSTYKA STRAWBERRY
Stwórz swój własny, stylowy wózek iCandy

Strawberry dobierając jeden (lub więcej) z naszych
specjalnie zaprojektowanych zestawów

kolorystycznych. Gondola i siedzisko są w kolorze
czarnym. Wybór jednego z czterech wspaniałych

zestawów kolorystycznych należy do Ciebie. 
Do wyboru kolory: Pomegranate, Elderberry, Assam
i Earl Grey. Zestaw kolorystyczny dostępny jest do

elementu siedziska i gondoli w wersji Original 
i Chilled. Zestaw kolorystyczny siedziska składa 
się z wkładki siedziska, szelek bezpieczeństwa 

oraz budki. Zestaw kolorystyczny gondoli składa 
się z fartucha i budki.
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STRAWBERRY – CO POSIADA

Siedzisko skierowane w stronę rodzica. Siedzisko skierowane przodem do
kierunku jazdy.

CECHY PRODUKTU:

Odpowiedni od 6 m-cy.
W komplecie z osłonką przeciwdeszczową.

Pięcio-punktowe szelki bezpieczeństwa.
Koszyk na zakupy.

Przednie obrotowe koła.
Szybkie zdejmowanie tylnych kół.

Waga (stelaż z kołami i siedziskiem) 11,4 kg
Złożony długość/szerokość/ wysokość 98/60/32,5cm.

Rozłożony długość/szerokość 70,5/60/95-106cm.
Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy – 5kg.
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Dostępna dodatkowo gondola
odpowiednia od urodzenia i podczas

całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym materacem

oraz osłonką przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub do uzyskania

wagi 9 kg.

Kompatybilny z modelem fotelików
samochodowych Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

(pokazany powyżej) oraz BeSafe iZiGo.
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STRAWBERRY – CO POSIADA

Mechanizm Step & Stand FoldTM.
Wolno stojący stelaż po złożeniu.

Wolno stojący, kompaktowy system
składania stelaża wraz z siedziskiem

skierowanym w stronę rodzica lub przodem
do kierunku jazdy. System MemoryTM.

Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego w stronę rodzica.

pracownik4
Notatka
System Memory TM - put to the next line



60

PRZEWODNIKSTRAWBERRY

Trzy pozycje ułożenia siedziska
skierowanego przodem do kierunku jazdy. 

Regulowana rączka.
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STRAWBERRY – CO DOSTAJESZ

Stelaż i czarne siedzisko, w komplecie 
z osłonką przeciwdeszczową

(przedstawione powyżej w zestawie
kolorystycznym Pomegranate – 

dostępne oddzielnie).

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta
na tkaniny siedziska, gondole i akcesoria.

Dostępna dodatkowo baza gondoli
odpowiednia od urodzenia (przedstawiona

powyżej w zestawie kolorystycznym
Pomegranate – dostępny oddzielnie)

W komplecie z osłonką przeciwdeszczową.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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KOLORYSTYKA

POMEGRANATE EARL GREY
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ASSAM ELDERBERRY



TORBA PODRÓŻNA 
DO WÓZKA
Zabezpieczy Twój wózek
podczas podróży.
Torba zawiera górny uchwyt 
i kółka ułatwiające jej
użytkowanie.
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AKCESORIA

Przenieś swój iCandy Strawberry na wyższy
poziom stylu. Spersonalizuj to techniczne
cudeńko szeroką gamą akcesoriów oraz
zestawów kolorystycznych.

OSŁONA
PRZECIWSŁONECZNA
Osłona przeciwsłoneczna
iCandy wyposażona w
materiał chroniący UPF
50+, która efektywnie
blokuje przepływ
negatywnych promieni
słonecznych do 99%,
ochraniając głowę, szyję,
ramiona i nogi dziecka.

Osłonka przeciwsłoneczna
posiada zdejmowaną
przednią część, co ułatwia
dostęp do Twojego dziecka,
jak i umożliwia osobne
użycie części
przeznaczonej na budkę.
Pokazane na stronie 37 -
Peach 2.

UCHWYT NA KUBEK
Przymocowany na ramie
wózka do przechowania
kubków na chłodne napoje.
Do przymocowania uchwytu
potrzebny jest zacisk
(wskazany poniżej).

ZACISK
Umożliwia przymocowanie
uchwytu na kubek
(wskazane powyżej).

ADAPTERY FOTELIKA
SAMOCHODOWEGO
Adaptery fotelika
samochodowego pozwalają
na zamontowanie
dziecięcego fotelika
samochodowego.

pracownik4
Notatka
przechowywania

pracownik4
Linia
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GONDOLA
Dostępna dodatkowo
gondola odpowiednia od
urodzenia i podczas
całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym
materacem oraz osłonką
przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż
dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub
do uzyskania wagi 9 kg.

LUKSUSOWY POLAROWY
ŚPIWOREK
Idealne na chłodniejsze dni.
Z polarową podszewką i
zamkiem błyskawicznym 
z przodu.

PARASOL
Chroni przed negatywnym
wpływem promieni
słonecznych. Przychodzi w
komplecie z zatrzaskiem
ułatwiającym montaż przy
stelażu.

TORBA
Zawiera matę do
przewijania, opakowanie na
butelkę, wodoodporną
kieszonkę.

ZESTAW KOLORYSTYCZNY
Zestawy kolorystyczne
dostępne są zarówno do
siedziska jak i gondoli, 
w opcji ORIGINAL lub
CHILLED. Zestaw
kolorystyczny siedziska
składa się z wkładki
siedziska, szelek
bezpieczeństwa oraz budki;
zestaw kolorystyczny
gondoli składa się z
fartucha oraz budki.
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CHERRY

Byłaś zajęta zanim Twoje maleństwo przyszło na
świat, a teraz jeszcze obowiązki zwiększyły się do

granic możliwości! iCandy Cherry dopasowany jest
do Twojego stylu życia- doskonale przemyślany

system wielofunkcyjności wózka, który nie wyzbywa
Cię z poczucia stylu.

Super lekki i wszechstronny wózek iCandy Cherry,
dostępny jest w trzech szykownych wersjach

kolorystycznych: Black Cherry, Mulberry 
i Toffee Fudge. Każdy z nich jest wyjątkową

ekspresją tego jak harmonijnie funkcjonalność może
współgrać z modą.

Elastyczny, odpowiedni od narodzin, system
składania gondoli wraz z wyścielonym materacem.

Dziecięcy fotelik samochodowy jest łatwo
montowany za pomocą adapterów fotelika

samochodowego (sprzedawane oddzielnie).

Wszechstronność w wyborze trybów ułożenia
siedziska, skierowanego w stronę rodzica lub

przodem do kierunku jazdy, dodaje różnorodności
oraz elastyczność w wyborze, rzadko spotykaną w

takim pięknym wózku. Co więcej, lekki stelaż,
mechanizm ułatwiający składanie oraz wolno stojący
stelaż po złożeniu, sprawiają, że iCandy Cherry staje
się jedynym wyborem dla rodziców, którzy oczekują
eleganckiego rozwiązania w ich rozpędzonym życiu.
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CHERRY – CO POSIADA

Siedzisko skierowane w stronę rodzica. Siedzisko skierowane przodem do 
kierunku jazdy.

CECHY PRODUKTU:

Odpowiedni od 6 m-cy.
W komplecie z osłonką przeciwdeszczową.

Pięcio-punktowe szelki bezpieczeństwa.
Przednie obrotowe koła.

Szybkie zdejmowanie tylnych kół.
Waga (stelaż z kołami i siedziskiem) 9,8 kg

Złożony długość/szerokość/ wysokość 87/59/31cm.
Rozłożony długość/szerokość/wysokość 74,5/59/100cm.

Maksymalne obciążenie koszyka na zakupy – 5kg.



72

PRZEWODNIKCHERRY

Dostępna dodatkowo gondola
odpowiednia od urodzenia i podczas

całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym materacem

oraz osłonką przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub do uzyskania

wagi 9 kg.

Kompatybilny z modelem fotelików
samochodowych Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

(pokazany powyżej) oraz BeSafe iZiGo.
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CHERRY – CO POSIADA

Wolno stojący stelaż po złożeniu. Trzy pozycje ułożenia siedziska skierowanego w
stronę rodzica.
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Trzy pozycje ułożenia siedziska skierowanego
przodem do kierunku jazdy.

Regulowany podnóżek.
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CHERRY – CO DOSTAJESZ

Stelaż, siedzisko i osłonka przeciwdeszczowa.

Dwuletnia gwarancja producenta.
Sześciomiesięczna gwarancja producenta na

tkaniny siedziska, gondole oraz akcesoria.

Dostępna dodatkowo gondola w komplecie z
osłonką przeciwdeszczową odpowiednia 

od urodzenia.

pracownik4
Notatka
tkaniny siedziska i gondoli oraz akcesoria.

pracownik4
Linia
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KOLORYSTYKA

BLACK CHERRY MULBERRY
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TOFFEE FUDGE



TORBA PODRÓŻNA 
DO WÓZKA
Zabezpieczy Twój wózek
podczas podróży.
Torba zawiera górny uchwyt
i kółka ułatwiające jej
użytkowanie.

TORBA PODRÓŻNA 
DO GONDOLI
Zabezpieczy Twoją gondolę
podczas podróży.
Torba wyposażona jest w
pas na ramię ułatwiający jej
użytkowanie.
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AKCESORIA

Upiększ swój iCandy Cherry szeroką gamą
pięknie wystylizowanych akcesoriów i dodatków,
które zostały zaprojektowane zarówno jako
praktyczne rozwiązania jak i dzieła sztuki.

OSŁONA
PRZECIWSŁONECZNA
Osłona przeciwsłoneczna
iCandy wyposażona w
materiał chroniący UPF 50+,
która efektywnie blokuje
przepływ negatywnych
promieni słonecznych do
99%, ochraniając głowę,
szyję, ramiona i nogi
dziecka.

Osłonka przeciwsłoneczna
posiada zdejmowaną
przednią część, co ułatwia
dostęp do Twojego dziecka,
jak i umożliwia osobne
użycie części przeznaczonej
na budkę.
Pokazane na stronie 37 -
Peach 2.

UCHWYT NA KUBEK
Przymocowany na ramie
wózka do przechowania
kubków na chłodne napoje.
Do przymocowania uchwytu
potrzebny jest zacisk
(wskazany poniżej).

ZACISK
Umożliwia przymocowanie
uchwytu na kubek
(wskazane powyżej).

ADAPTERY FOTELIKA
SAMOCHODOWEGO
Adaptery fotelika
samochodowego pozwalają
na zamontowanie
dziecięcego fotelika
samochodowego.

pracownik4
Notatka
przechowywania

pracownik4
Linia
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GONDOLA
Dostępna dodatkowo
gondola odpowiednia od
urodzenia i podczas
całonocnego snu. 
W komplecie z wyścielonym
materacem oraz osłonką
przeciwdeszczową.
Idealna do momentu aż
dziecko potrafi
samodzielnie siedzieć lub
do uzyskania wagi 9 kg.

LUKSUSOWY POLAROWY
ŚPIWOREK
Idealne na chłodniejsze dni.
Z polarową podszewką i
zamkiem błyskawicznym 
z przodu.

PARASOL
Chroni przed negatywnym
wpływem promieni
słonecznych. Przychodzi 
w komplecie z zatrzaskiem
ułatwiającym montaż 
przy stelażu.

TORBA
Zawiera matę do przewijania
oraz wodoodporną
kieszonkę. Podwójny zamek
pozwala na lepszy dostęp.
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Amortyzacja

Obrotowe przednie koła

Szybkie zdejmowanie tylnych kół

Szybkie zdejmowanie przednich kół

Duży koszyk na zakupy

Pompowane koła w standardzie

Kółka EVA w standardzie

Regulowana rączka

System składnia wraz z siedziskiem

Siedzisko zdejmowane jedną ręką

Siedzisko skierowane w stronę rodzica lub przodem do kierunku jazdy (w wersji pojedynczej)

Możliwość rozbudowy w wózek dla dwójki dzieci

Gondola dostępna dodatkowo odpowiednia na całonocny sen

Gondola zdejmowana jedną ręką

Kompatybilny z modelem fotelika samochodowego Maxi-Cosi Cabrio, Pebble

Kompatybilny z modelem fotelika samochodowego BeSafe iZiGo

Dostępne zestawy kolorystyczne do wózek

Dostępne zestawy kolorystyczne do gondolę

W czasie drukowania tej informacji wszystkie opisy produktów są właściwe. Wymiary są przybliżone. Kolory są
na tyle dokładne na ile pozwala jakość druku. Modele przedstawione w katalogu chronione są prawami
autorskimi. Jakiekolwiek zmiany form modeli bez pisemnej zgody z właścicielem praw autorskich są zabronione.
Wszelkie zmiany dokonywane w tym katalogu muszą odbywać się za zgodą wydawcy. 

Uważamy, że informacje dotyczące opisów naszych produktów są poprawne i godne zaufania. 
Nie odpowiadamy za ich dokładność i nie bierzemy odpowiedzialności za ich interpretacje, jak i użytkowanie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian, przekształcania, dodawania lub usuwania opisów produktów bez
wcześniejszego powiadomienia.

© iCandy World Limited 2013.
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APPLE 2 PEAR PEACH 2 PEACH JOGGER STRAWBERRY CHERRY
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†

† Wózek Peach 2 jest kompatybilny z fotelikiem samochodowym BeSafe iZI Go tylko wersji POJEDYNCZEJ.

Wszystkie modele wózków iCandy są testowane i zgodne z normą EN 1888:2012, włączając 
akcesoria takie jak foteliki samochodowe, które zostały przetestowane i zatwierdzone przez nas 
do użytku na naszych stelażach wózków.

Wszystkie gondole iCandy są testowane zgodnie z normą EN 1466: 2004 + A1: 2007. 
Wszystkie nasze modele wózków i gondole zostały również przetestowane i są zgodnę 
z Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations.

Wydłuż okres gwarancji na stelaż wózka i stelaż siedziska o dodatkowe 6 miesięcy po 
zarejestrowaniu produktu w ciagu 6 miesięcy od momentu zakupu.
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