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با خرید وسایل مخصوص خودرو کودک 

ایمنی کودک تان را حفظ کنید

کمرت کودکی پیدا می شود که در 

خودرو بدون حرکت بنشیند و از 

متاشای خیابان ها و خودرو های 

اطرافش هیجان زده نشود. ممکن 

است خودش را به سمت جلو 

پرتاب کند یا شیشه ی پنجره 

را پایین بکشد  و حواس تان را 

هنگام رانندگی حسابی پرت 

کند؛ اما اگر کودک را در صندلی 

خودرو مخصوص کودک بنشانید 

یا در زمان نوزادی او را در کریر 

بخوابانید، دیگر نگران سالمت و 

ایمنی او هنگام رانندگی نخواهید 

بود. کنار صندلی و  لوازم اصلی 

ایمنی کودک، می توانید وسایل 

جانبی را هم از دیجی کاال بخرید و 

در خودرو نصب کنید.   عکــس: اسـتودیــو



4

بچه ها همراه با خودشان وسایل زیادی را به داخل ماشین می آورند. 
اسباب بازی ها و خرده ریزهایی که همیشه روی صندلی عقب 

ماشین پخش هستند و ظاهر ماشین را بی نظم نشان می دهند. کاور 
پشت صندلی ماشین »هاوک« به اسباب بازی ها و خوراکی هایی که 

کودکان به داخل ماشین می آورند نظم می دهد.

خیلی از مادرها و پدرها گاهی ناچار می شوندهنگام رانندگی 
به عقب بر گردند و نگاهی به کودک شان بیاندازند تا از ایمنی 

کودک خود مطمئن شوند. برای راحتی این کار شرکت 
»هاوک« آینه ای طراحی کرده که مخصوص نصب روی 
صندلی ماشین است. این آینه میدان دید وسیعی دارد و 

قسمت زیادی از صندلی عقب ماشین تان را پوشش می دهد. 

کاور پشت  صندلی ماشین هاوک

آینه داخل ماشین هاوک

   مناسب برای صندلی های 

جلو انواع ماشین های سواری

   محفظه ی نگهدارنده ی 

لیوان آب دارد.

وزن:

256 گرم

وزن:

270 گرم

ابعاد:
38 × 57.8 سانتی مرت

ابعاد:
21 × 19 سانتی مرت

   کاور پشت صندلی 

ماشین هاوک به راحتی 

نصب می شود.

    میدان دید وسیع

    امکان نصب رسیع و آسان

    مناسب برای 

متاشای صندلی کودک 

هنگام رانندگی

    امکان استفاده برای 

صندلی عقب انواع ماشین



5

گاهی کنجکاوی کودکان به قدری زیاد می شود که وقتی آن ها را 
بیرون از خانه می برید باید شش دانگ حواس تان به آن ها باشد. 

سه چرخه ی »فالمینگو« وسیله ی مناسبی برای پیاده روی همراه 
کودک تان است. دسته ی سه  چرخه ی فالمینگو مدل »962« نمایشی 

نیست و کودک می تواند به کمک شما سه چرخه را به سمت چپ یا 
راست هدایت کند. 

سه چرخه ی فالمینگو

یکی از مهم ترین وسـایل ایمنی گردش و سـفر کـودک، صندلی 
ماشـین اسـت؛ بـه طـوری کـه در بعضـی از کشـورها اسـتفاده 
 از صندلـی کـودک بـرای کـودکان اجبـاری اسـت. صندلـی 
مـدل »C3« قابلیت تحمل وزن تا 25 کیلوگـرم را دارد و تا حدود 

هفت سـالگی فرزندتان، می توانید از آن استفاده کنید. 

صندلی ماشینی کودک فدورا

وزن:

9.3 کیلوگرم

ابعاد:
 68.5 × 48.5 × 59  سانتی مرت

   همراه پدهای 

ضدلغزش

  دارای نشانگری که به نصب 

بهرت صندلی کمک می کند

   یک صندلی داخلی 

کوچک تر برای نوزاد

     سبد پشت صندلی و 

جلوی فرمان قرار دارد.

 اهرم هدایت فرمان

  محافظ صندلی
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 عکــس: اسـتودیــو
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فرقی نمی کند اتاق کودک تان چقدر بزرگ است یا برای خرده ریزهای وسایل کودک تان در خانه چقدر 
فضا دارید. با خرید کریر و کالسکه ی کودک »کاپال« دو وسیله ی پراستفاده ی گردش و سفر کودک 
را در قالب یک وسیله خریده اید. کریر و کالسکه ی کاپال این امکان را به شما می دهد که کودک را در 

 »Laon A2« دو جهت رو به خودتان و رو به خیابان در آن بگذارید. در کریر و کالسکه ی کاپال مدل
برخالف بعضی از کالسکه ها، جایی برای پای کودک در نظر گرفته شده است که به نسبت قد کودک یا 

حالت نشستن او قابل تنظیم است. 

3کریر و کالسکه ی کودک کاپال
3 تکه

وزن:

 11.2 کیلوگرم

ابعاد:
101×81 × 93.5  سانتی مرت

    ترمز، سبد و 

سایه بان تاشو دارد.

    همراه با ساک لوازم، 

پشتی نشیمن گاه با قابلیت 

تنظیم زاویه ی  خواب

    جاپایی قابل تنظیم

  حرکت آرام و نرم چرخ ها 

با چرخش ۳۶۰ درجه 


