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ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION    

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή CARELLO. Για να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν σας 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, διαβάστε τις πλήρως. 

Λόγω των συνεχών βελτιώσεων και ενημερώσεων, ορισμένα στοιχεία μπορούν  

περιστασιακά να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες που εμφανίζονται σε αυτές τις 

οδηγίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια παρακαλώ 

επικοινωνήστε με την Carello στο (www.carello.gr , 

www.facebook.com/carellogreece?fref=ts) η με το κατάστημα  από το οποίο αγοράσατε 

το προϊόν σας, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

 

Thank you for choosing CARELLO. To ensure that your product is used in 

accordance with these instructions, please read them fully. 

 

Due to constant updating and improvements, some components may occasionally 

differ slightly from the images 

shown, in these instructions. We reserve the rights to change the 

specifications of any products without prior notice. 

If you need any assistance please contact Carello at (www.carello.gr 

,www.facebook.com/carellogreece?fref=ts) or your retailer from whom you purchased 

your product, who will take appropriate action.  
 

 

 

Αυτό το καρότσι είναι κατάλληλο για χρήση με παιδιά πάνω των 6 μηνών ηλικίας, βάρους έως 15 κιλά. 

Το καρότσι είναι εξοπλισμένο με μια ζώνη ασφαλείας 5 σημείων για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του 

παιδιού σας. Η πλάτη ξαπλώνει,  το υποπόδιο και η κουκούλα μπορούν να ρυθμιστούν. 

Αυτό το καροτσάκι έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια των 

προϊόντων 2001/95 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με το ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 1888:2012 ".  

ΠΡΟΣΟΧΉ! Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες καλά! Μετά από αυτές τις οδηγίες θα διασφαλίσουν την 

ασφαλή χρήση αυτού του προϊόντος! Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις, προκειμένου να 

αποφευχθεί πιθανότητα σοβαρού τραυματισμό του μωρού σας και να εγγυηθεί η ασφάλειά του! Είστε 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια του παιδιού σας εάν δεν ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες 

και συστάσεις ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο! Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το καρότσι 

έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο! 

 

 

 

 

http://www.carello.gr/
http://www.carello.gr/


Προσοχή! Απαιτήσεις Ασφάλειας και Προειδοποιήσεις 

 
1. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη! 

2. Το κάθισμα του καροτσιού δεν είναι για παιδιά κάτω των 6 μηνών! 

3. Μη χρησιμοποιείτε το καρότσι για παιδιά κάτω των 6 μηνών τα οποία δεν μπορούν να 

κάθονται χωρίς βοήθεια! 

4. Η χρήση του καροτσιού για παιδιά πάνω των 15 κιλών μπορεί να προκαλέσει αστάθεια 

του συστήματος και σοβαρούς τραυματισμούς στο παιδί σας! 

5. Το καρότσι σχεδιάστηκε για χρήση ενός παιδιού. Μη τοποθετείτε πάνω από ένα παιδί 

στο καρότσι!  

6. Η μέγιστη φόρτωση του καλαθιού αποσκευών είναι 3 κιλά. Μη το υπερφορτώνετε! Μη 

τοποθετείτε το παιδί σας σε αυτό! 

7. Πάντα να ασφαλίσετε την κουκούλα με την πλάτη του καροτσιού για να αποφύγετε 

τραυματισμό από πτώση και ολίσθηση! 

8. Πάντα να χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας για να αποφεύγετε ολισθήσεις εκτός 

καροτσιού! Μετά την ασφάλιση της πόρπης, ρυθμίστε τους ιμάντες για άνετη εφαρμογή 

γύρω από το παιδί σας. Περιοδικά να ελέγχετε τη ζώνη, εάν είναι σωστά τοποθετημένη 

στο καρότσι! Οι ιμάντες δεν πρέπει να είναι σχισμένοι ή φθαρμένοι και η πόρπη πρέπει 

να λειτουργεί σωστά! 

9. Συναρμολόγηση, ξεδίπλωμα και δίπλωμα του καροτσιού πρέπει να εκτελεστεί  από  

ενήλικες! 

10. Ελέγξτε το καρότσι πριν από κάθε χρήση. Όλα τα σημεία θα πρέπει να είναι σταθερά και 

τα αξεσουάρ πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα. Διακόψτε τη χρήση του καροτσιού 

σας αν βρείτε οποιαδήποτε ζημιά, χαλαρωμένα, φθαρμένα, σπασμένα ή λοιπά 

εξαρτήματα! 

11. Πάντα ελέγξτε τα φρένα πριν τη χρήση του καροτσιού! Πάντα ασφαλίστε το φρένο εάν 

το καρότσι δεν κινείτε, ειδικά όταν βάζετε η βγάζετε το παιδί στο καρότσι! 

12. Σιγουρευτείτε πως το καρότσι είναι σωστά ξεδιπλωμένο και όλα τα μηχανικά σημεία 

έχουν ασφαλίσει κανονικά, πριν τοποθετήσετε το παιδί μέσα στο καρότσι! 

13. Διπλώστε και ξεδιπλώστε προσεκτικά το καρότσι, ώστε να αποφευχθεί η παγίδευση 

δακτύλων! 

14. Ποτέ μην σηκώνετε, διπλώνετε, ξεδιπλώνετε και επισκευάζετε, ενώ το παιδί είναι στο 

καρότσι, γιατί μπορεί ξαφνικά να διπλώσει και να τραυματίσει το παιδί σας! 

15. Κρατήστε το παιδί μακριά από τα κινούμενα μέρη! 

16. Η ρύθμιση της πλάτης γίνετε μόνο από ενήλικα! Μη ρυθμίζετε την πλάτη όταν το παιδί 

βρίσκετε μέσα στο καρότσι! 

17. Για να αποφευχθεί μια επικίνδυνη, ασταθής κατάσταση, ποτέ μην τοποθετείτε 

πορτοφόλια, τσάντες με ψώνια, δέματα ή αξεσουάρ αντικείμενα, εκτός από αυτά που 

έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή στη λαβή ή κουκούλα! Μην υπερφορτώνετε το 

καρότσι! Ισορροπήστε  πάντα το καροτσάκι με έναν τρόπο για να κρατηθεί σταθερό και 

να αποτραπεί ο κίνδυνος της ανατροπής! 



18. Χορδές μπορούν να προκαλέσουν στραγγαλισμό! Μην τοποθετείτε αντικείμενα με 

κορδόνια γύρω από το λαιμό του παιδιού σας, όπως χορδές κουκούλας ή  πιπίλα με 

αλυσίδα! 

19. Μην τοποθετείτε επιπλέον στρωματάκι ή μαξιλάρια στο κάθισμα, καθώς αυτά μπορεί να 

αποτρέψουν τη σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας! 

20. Σιγουρευτείτε ότι η προστατευτική μπάρα είναι σωστά κουμπωμένη και στις δύο 

πλευρές του καροτσιού!  

21. Μη σηκώνετε το καρότσι από την προστατευτική μπάρα, καθώς μπορεί να ανοίξει και να 

προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς! 

22. Αυτό το καρότσι δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε το παιδί σας να το χρησιμοποιεί ως 

παιχνίδι! 

23. Να χρησιμοποιείται μόνο με ταχύτητα πεζού! Μην χρησιμοποιείτε σε τρέξιμο, πατινάζ, 

κλπ! 

24. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες! Μπορείτε ξαφνικά 

να χάσετε τον έλεγχο του καροτσιού ή το παιδί σας μπορεί να πέσει έξω! Επιπλέον 

προσοχή όταν συναντάτε σκαλοπάτια η κράσπεδα! 

25. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνες, θερμές επιφάνειες ή σε περιοχές που μπορεί 

να είναι επικίνδυνα για παιδιά! 

26. Μην κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στην κατασκευή του καροτσιού 

του! Η ασφάλεια αυτού του καροτσιού είναι εγγυημένη από τον παραγωγό και 

πιστοποιημένη σε εργαστήρια δοκιμών. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το καρότσι 

μόνοι σας σε περίπτωση προβλήματος. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή ένα 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αποτροπή ή / και επισκευή προβλημάτων! Ο 

παραγωγός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του παιδιού σε 

περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών που δεν έχουν εγκριθεί από αυτόν! 

27. Όταν το καρότσι είναι διπλωμένο, τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο και μακριά από τα 

παιδιά! 

28. Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα πάνω στο καρότσι όταν το μεταφέρετε η το 

αποθηκεύετε, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο καρότσι. 

29.  Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά στο την 

στιγμή πριν και μετά την συναρμολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τον 

κίνδυνο στραγγαλισμού ή / και ασφυξία (πνιγμό) που προκαλείται από τεμάχια της 

συσκευασίας γύρω από τα παιδιά! 

 

 



Συναρμολόγηση και Λειτουργίες 

Κύρια σημεία 

 
 

1. Χερούλι 

2. Κουκούλα 

3. Κούμπωμα διπλώματος 

4. Λαβή μεταφοράς 

5. Δεύτερη ασφάλεια 

6. Μοχλός φρένου 

7. Ασφάλεια μπροστινής περιστροφής 

8. Προστατευτική μπάρα 

9. Ρυθμιστής θέσης ποδιών 

10. Θέση ποδιών 

11. Υποπόδιο 

 

Αυτό το καρότσι είναι μερικώς συναρμολογημένο. Η ολοκλήρωση της συναρμολόγησης δεν χρειάζεται 

εργαλεία. 

Ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες που έχουν δοθεί και να ελέγξετε τις εικόνες. Παρακαλείστε να 

σημειώσετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης θα ακούσετε έναν 

χαρακτηριστικό ήχο “κλικ”. 

Σημαντικό! Μετά από κάθε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες 

και η στερέωση είναι σταθερή. 

Προσοχή! Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 3 ετών κοντά στο καρότσι κατά τη συναρμολόγηση ή την 

αποσυναρμολόγηση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή την κατάποση μικρών 

εξαρτημάτων! Προσέξτε τα χέρια σας από εγκλωβισμό των δαχτύλων, ειδικά κατά τη διάρκεια 

διπλώματος ή ξεδιπλώματος του καροτσιού. 



Ξεδιπλώνοντας το καρότσι 

 
Τοποθετήστε το διπλωμένο καρότσι σε επίπεδη επιφάνεια (εικ.2). Απελευθερώστε το κούμπωμα 

διπλώματος. Πιάστε τα χερούλια και τραβήξτε το καρότσι μέχρι να αρχίσει να ξεδιπλώνει (εικ.3). Για να 

ξεδιπλώσει πλήρως το καρότσι, πιέστε προς τα κάτω το πεντάλ με το πόδι σας (σχήμα 4) μέχρι να 

ακούσετε ένα κλικ. Το καρότσι έχει ανοίξει σωστά. 

Προσοχή! Να ελέγχετε πάντα αν το καρότσι είναι πλήρως ξεδιπλωμένο και ο μηχανισμός έχει ασφαλίσει 

σωστά πριν από κάθε χρήση. 

 

Συναρμολόγηση των μπροστινών τροχών 

 
Για να συναρμολογήσετε τους μπροστινούς τροχούς πρέπει πρώτα να ευθυγραμμιστούν όπως βλέπετε 

στην εικ. 5. Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να ακούσετε το κλικ. Ελέγξτε εάν ο τροχός έχει 

ασφαλίσει στην θέση του, τραβώντας τον προς τα κάτω. 

 

Περιστροφική λειτουργία των μπροστινών τροχών. φρένο στους πίσω 

τροχούς 

 
Οι μπροστινές ρόδες μπορούν έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. Λειτουργία περιστροφής 360 μοίρες, εδώ πιέστε το μοχλό προς τα κάτω εικ. 6 

2. Σταθερή κατεύθυνση, πιέστε τον μοχλό προς τα πάνω εικ. 6 



Προσοχή! Όταν ρυθμίζετε το μοχλό για κίνηση σταθερής κατεύθυνσης των τροχών, οι τροχοί πρέπει να 

είναι καλά ευθυγραμμισμένοι, έτσι ώστε ο διακόπτης (μοχλός) να μπει στη σωστή του θέση και να 

ασφαλίσει σωστά.  

Προσοχή! Συνιστάται να κλειδώσετε τους μπροστινούς τροχούς να μην περιστρέφονται κατά τη 

μετακίνηση σε ανώμαλες επιφάνειες! Όταν χρησιμοποιείτε το καρότσι σε λείες επιφάνειες, 

χρησιμοποιήστε τη λειτουργία περιστροφής των μπροστινών τροχών. Η λειτουργία περιστροφής 

επιτρέπει την ομαλότερη και ευκολότερη οδήγηση και μπορεί να παρατείνει τον χρόνο ζωής από τους 

τροχούς. 

 

Συναρμολόγηση των πίσω τροχών 

 
Τοποθετήστε τους πίσω τροχούς στους πίσω σωλήνες πιέζοντας τους στην υποδοχή τους, βλέπε εικ. 7 και 

8. Πρέπει να ακουστεί το κλικ, ώστε έτσι να είστε σίγουρη, ότι ασφάλισαν σωστά. Βεβαιωθείτε τραβώντας 

τους προς τα κάτω.  

 

Φρένα στους πίσω τροχούς 

 
Για να μπλοκάρετε την κίνηση του καροτσιού, φτάνει να πατήσετε το πεντάλ στον ένα από τους πίσω 

τροχούς, βλέπε εικ. 9. Το καρότσι θα μπορεί να κινηθεί εάν απελευθερώσετε το φρένο, πιέζοντας το 

πεντάλ προς τα πάνω. 

Προσοχή! Πάντα να χρησιμοποιείτε το φρένο όταν δεν το οδηγάτε η κάνετε κάποιες ρυθμίσεις η 

βγάζετε το παιδί από το καρότσι! 

   

Κουκούλα 

 



Τοποθετήστε την κουκούλα στον σκελετό του καροτσιού πιέζοντας τους συνδετήρες στους σωλήνες, 
βλέπε εικ. 10. Για να βγάλετε την κουκούλα από το καρότσι, πιέστε τον συνδετήρα(κλιπ) σε κάθε σωλήνα 
και αφαιρέστε την από το σκελετό.  

Προσοχή! Πάντα να ασφαλίσετε την κουκούλα με την πλάτη του καροτσιού για να αποφύγετε 

τραυματισμό από πτώση και ολίσθηση! 
Η κουκούλα μπορεί να τεντωθεί με τους δύο μηχανισμούς στο πλάι, εικ. 11. 
Για να ανοίξει η κουκούλα πιέστε τον μηχανισμό προς τα κάτω. Για να διπλώσετε το σκέπαστρο τραβήξτε 
το μηχανισμό προς τα πάνω. 
Για να επεκτείνετε το σκέπαστρο, ανοίξτε την μικρή πόρπη πάνω από την κουκούλα. 
 

Ρύθμιση της πλάτης    

 
Η πλάτη ρυθμίζετε σε 3 θέσεις. Για να μετακινήσετε την πλάτη σε χαμηλότερη θέση πιέστε τις δύο 
σκανδάλες και τραβήξτε την προς τα κάτω (εικ. 12) μέχρι την επιθυμητή θέση. Για να επαναφέρετε την 
πλάτη στην όρθια θέση απλά πιέστε την προς τα πάνω. Σε κάθε θέση που ασφαλίζει η πλάτη ακούτε κάθε 
φορά ένα κλικ. 

Προσοχή! Μην ρυθμίζετε την πλάτη όταν το παιδί κάθετε στο καρότσι! Σε περίπτωση που το παιδί 

βρίσκετε στο καρότσι, τότε θα πρέπει να κάθετε και να μην ακουμπάει την πλάτη του καροτσιού για να 
μην προκαλέσει το βάρος του παιδιού πίεση στην πλάτη του καροτσιού. 
 
 

Προστατευτική μπάρα 

 

Τοποθετήστε την μπάρα στους σωλήνες και πιέστε μέχρι να ακούσετε το κλικ, (εικ. 13). Προσπαθήστε να 

τραβήξετε την μπάρα προς τα έξω για να βεβαιωθείτε πώς ασφάλισε σωστά. Για να αφαιρέσετε την 

προστατευτική μπάρα πιέστε τα δύο κουμπιά και στις δυο πλευρές τις μπάρας και τραβήξτε προς τα έξω. 

Θέση ποδιών 

 



Η θέση ποδιών έχει 3 θέσεις ρύθμισης. Για να μεταφέρετε σε διαφορετική θέση πιέστε τις σκανδάλες και 

στις δύο πλευρές και πιέστε προς τα κάτω. Για να ρυθμίσετε προς τα πάνω απλά πιέστε και τις δύο 

πλευρές προς τα πάνω. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχετε πώς και οι δύο πλευρές βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο. 

Ζώνη 5 σημείων 

 

Δίπλωμα καροτσιού 

 

Προσοχή! Πριν διπλώσετε το καρότσι, μαζέψτε το σκέπαστρο και αδειάστε το καλάθι αποσκευών. Εάν δεν 

κάνετε αυτές τις κινήσεις μπορεί να πάθει βλάβη το καρότσι.  

Χαλαρώστε τον μηχανισμό ασφάλειας πιέζοντας με το πόδι προς τα πάνω, εικ.16 και μετά πιέστε την 

δεύτερη ασφάλεια προς τα κάτω, εικ. 17. 

Πιάστε τα χερούλια και πιέστε το καρότσι προς τα μπροστά, το καρότσι θα αρχίσει να διπλώνει, εικ. 18. 

 Ασφαλίστε το καρότσι με το κούμπωμα διπλώματος, εικ.19. 

Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε το διπλωμένο καρότσι κρατώντας το με χερούλι μεταφοράς η 

τραβώντας το πάνω στις ρόδες με το χερούλι κίνησης, εικ. 20.   

 

Τοποθετήστε τους γάντζους από τους ιμάντες ώμου και λεκάνης στην 

κεντρική κλειδαριά (πόρπη), εικ. 15. Πρέπει να ακουστεί το κλικ. Ρυθμίστε 

το ιδανικό μήκος από τους ιμάντες για την μέγιστη άνεση και ασφάλεια 

του παιδιού σας.  

Για να ελευθερώσετε το παιδί από την ζώνη, πιέστε τα κουμπιά από τους 

ιμάντες.  

Προσοχή! Πάντα να χρησιμοποιείτε την ζώνη και αν το παιδί θα κάτσει 

για μικρή χρονική περίοδο 



Φροντίδα και Συντήρηση 

1. Ελέγχετε περιοδικά όλους τους μηχανισμούς κλειδώματος, φρένα, ζώνες και πόρπες, καθώς και 

τροχούς για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και δεν έχουν υποστεί ζημιά ή φθαρεί. 

2. Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα φρένα και τροχοί φθείρονται πιο γρήγορα από ό, τι άλλα μέρη του 

καροτσιού. Αντικαταστήστε τα, αν χρειάζεται. 

3. Αν βρείτε χαλαρές συνδέσεις, φθαρμένα, σπασμένα ή ελλείποντα τμήματα, θα πρέπει να 

επισκευαστούν ή να αλλάξουν. 

4. Αν βρείτε μια ζημιά ή κάτι δεν λειτουργεί καλά, διακόψτε τη χρήση του καροτσιού. 

5. Κατά διαστήματα λαδώστε τα σημεία κίνησης, σφίξτε εκ νέου τις βίδες και περτσίνια  όταν είναι 

απαραίτητο. Η τακτική λίπανση των κινούμενων μερών θα παρατείνει τη χρήση του καροτσιού σας και 

θα κάνει δίπλωμα και ξεδίπλωμα ευκολότερο. Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το έλαιο σιλικόνης ή σπρέι 

σιλικόνης για λίπανση. 

6. Βρωμιά μπορεί να κάνει δύσκολη τη λειτουργία του καροτσιού σας. Καθαρίστε το καρότσι σας 

τακτικά. Λαδώστε τα διάφορα σημεία  όταν είναι απαραίτητο. Μην υπέρ-λαδώνετε, καθώς αυτό 

μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη ακαθαρσία των υπέρ-λαδωμένων σημείων. 

7. Καθαρίστε τα υφάσματα, τα πλαστικά μέρη και μεταλλικά μέρη του καροτσιού με ένα υγρό 

βαμβακερό ύφασμα η σφουγγάρι και ήπιο σαπούνι. 

8. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, χλωρίνη ή άλλα επιθετικά απορρυπαντικά. 

9. Να αφήνετε πάντα το καρότσι μετά τον καθαρισμό για να στεγνώσει πλήρως πριν από τη χρήση ή 

την αποθήκευση του. 

10. Σε περίπτωση που το καρότσι σας έχει αποθηκευτεί σε υγρό περιβάλλον, θα πρέπει πρώτα να 

ξεδιπλωθεί και αφήστε το να στεγνώσει σε ένα ζεστό μέρος. 

11. Το καρότσι σας πιθανώς να διαβρωθεί λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων, όπως θαλασσινό αέρα, 

αλάτι, όξινη βροχή, κλπ, καθώς και την αποθήκευση σε διάφορους εξωτερικούς χώρους. Πάντα να 

αποθηκεύετε το καρότσι σας σε εσωτερικούς χώρους. 

12. Μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεσης στον ήλιο μπορεί να κάνει τα πλαστικά σημεία να φθαρούν πιο 

γρήγορα και τα υφάσματα να ξεθωριάσουν. 

13. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για τα προβλήματα που 

συνδέονται με τη χρήση ή την επισκευή αυτού του καροτσιού. 

14. Ένας πλήρης έλεγχος από τον τεχνικό συνιστάται εάν έχετε αποθηκεύσει το καροτσάκι για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ή αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για ένα άλλο παιδί. 

Σύνθεση υφάσματος, κέλυφος και γέμιση: 100% πολυεστέρας 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΛΧΟ Α.Ε.Β.Ε  ΠΟΔΗΛΑΤΑ – ΕΙΔΗ ΒΕΒΕ – LOGISTICS 

Εθνικής Αντιστάσεως 130 – Καλαμαριά – 55134 Θεσσαλονίκη 

Τ: +30 2310 477800  –  F: +30 2310 477730 – M: +30 6936 966860 

www.molho.gr - www.carello.gr - sales@carello.com – info@molho.com 
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