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logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C
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pantone 2747 C
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27 I  ISTRUZIONI D’USO

AVVISO IMPORTANTE
IMPORTANTE – CONSERVARE 
QUESTE ISTRUZIONI PER RIFE-
RIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE: PRIMA DELL’USO RI-
MUOVERE ED ELIMINARE EVENTUA-
LI SACCHETTI DI PLASTICA E TUTTI 
GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA 
CONFEZIONE DEL PRODOTTO O CO-
MUNQUE TENERLI LONTANI DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI. 

AVVERTENZE
•  ATTENZIONE: Verificare prima dell’as-

semblaggio che il prodotto e tutti i suoi 
componenti non presentino eventuali 
danneggiamenti dovuti al trasporto, 
in tal caso il prodotto non deve essere 
utilizzato e dovrà essere tenuto lonta-
no dalla portata dei bambini. 

•  ATTENZIONE: Non lasciare mai il 
vostro bambino incustodito. 

•  ATTENZIONE: Prima dell’uso as-
sicurarsi che tutti i meccanismi di 
bloccaggio siano correttamente 
agganciati. 

•  ATTENZIONE: Per evitare lesioni 
o ferimenti assicurarsi che il vostro 
bambino sia a debita distanza du-
rante le operazioni di apertura e 
chiusura del prodotto. 

•  ATTENZIONE: Non lasciare che il 
vostro bambino giochi con questo 
prodotto. 

•  ATTENZIONE: Utilizzare sempre la 
cintura di sicurezza.

•  ATTENZIONE: Usare la cintura di 
sicurezza non appena il bambino è 
in grado di rimanere seduto da solo.
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 INSTRUÇÕES DE USO

AVISO IMPORTANTE
IMPORTANTE - LER 
COM ATENÇÃO E 
GUARDAR PARA 
EVENTUAIS CON-
SULTAS.
ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO 
DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO 
PLÁSTICO LONGE DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIAS

•   ATENÇÃO: Antes da mon-
tagem, verifique se o produto e 
todos seus elementos apresen-
tam eventuais danos causados 
pelo transporte. Caso detecte 
algo danificado, não use o pro-
duto e mantenha-o fora do al-
cance das crianças.

•  ATENÇÃO: Nunca deixe a 
criança sozinha sem a supervi-
são de um adulto.

•  ATENÇÃO: Antes de usar, 
certifique-se que todos os me-
canismos de segurança estão 
corretamente ativados.

•  ATENÇÃO: Para evitar le-
sões durante abertura e fecho 
do produto, certifique-se que a 
criança está afastada.

•  ATENÇÃO: Não deixe a 

criança brincar com este produto.

•  ATENÇÃO: Utilize sem-
pre o cinto de segurança.

•  ADVERTÊNCIA: Este 
produto não pode ser utilizado 
para correr ou patinar.

•  Este carrinho é destinado para 
crianças a partir de 0 até 36 meses 
de idade e com peso até 15 kg.

•  Para crianças desde o nascimento até 
os 6 meses de idade, aproximada-
mente, o encosto deve ser usado na 
posição completamente reclinada.

•   Assegure de que todos os disposi-
tivos de travamento estejam acio-
nados antes do uso.

•  Não sobrecarregue o cesto porta-ob-
jetos. Peso máximo permitido 3 kg.

•  Qualquer carga pendurada nas al-
ças e/ou no encosto e/ou nos lados 
do carrinho poderá comprometer 
a estabilidade deste.

•  ATENÇÃO: Não pendure 
nenhum peso na alça do carrinho.

•  ATENÇÃO: Este carrinho 
deve ser utilizado somente 
para o número de crianças para 
o qual foi projetado.

•  Não transporte mais de uma crian-
ça de cada vez.

•  ATENÇÃO: Não podem 
ser utilizados acessórios não 
aprovados pelo fabricante.

•  O uso da correia separadora de 
pernas e do cinto de segurança é 
indispensável para garantir a se-
gurança de seu filho. Use sempre 
o cinto de segurança, incluindo a 
correia separadora de pernas.

BRПОКРИВАЛО ЗА КРАКА
26.  Топлият чувал може да се превърне в покривало за 

крака, като се отворят циповете (фиг. 26) и като се от-
страни топлата подплата.

27.  За да закрепите покривалото за крака, фиксирайте 
скобите, като прекарате връзките около тръбите на 
количката в съответствие на посочените места (фиг. 
27).

ПРЕДПАЗЕН БОРД
28.  За да извадите предпазния маншон, натиснете двата 

бутона, поставени отстрани на самия борд (фиг. 28) и 
го издърпайте към себе си. Отворете борда само от 
едната страна, за да улесните поставянето на детето 
в количката.

29.  За да блокирате борда към рамата, вкарайте двата 
пластмасови края в съответните супорти, както е по-
казано на (фиг. 29).

ВНИМАНИЕ: Винаги обезопасявайте детето с предпаз-
ния колан. Предпазният борд НЕ е устройство за обезо-
пасяване на детето.
ВНИМАНИЕ: бордът не трябва да се използва за вдига-
не на количката.

ДРЪЖКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ
30.  За де се улесни пренасянето, затворената количка е 

окомплектована с удобна дръжка за транспортиране 
(фиг. 30)

КОМПЛЕКТ COMFORT
Количката може да бъде окомплектована с Комплект 
Comfort, съставен от две уплатнени презрамки и един 
уплатнен ремък за чатала.
31.  Поставете подплънките в презрамките, както е пока-

зано на фигура 31А и прекарайте ремъка за чатала в 
съответния отвор (фиг. 31 В).

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: изображенията и инструкциите, 
включени в настоящото ръководство, се отнасят за един 
модел количка; някои компоненти и функции, описани 
тук, могат да варират в зависимост от закупения от Вас 
модел.

ГАРАНЦИЯ
Продуктът е гарантиран срещу всякаква липса на съот-
ветствие при нормални условия на използване, според 
предвиденото в инструкциите за употреба.
Гаранцията няма да бъде валидна в случай на щети, при-
чинени от неправилна употреба, износване или непред-
видени обстоятелства.
За срока на гаранцията, относно липсата на съответ-
ствие, моля вижте специфичните разпоредби на мест-
ното законодателство, приложимо в държавата на заку-
пуване, когато е предвидено.
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úmido. Seque as partes em metal, após um eventual conta-
to com água, para evitar a formação de ferrugem.

MANUTENÇÃO
Em caso de necessidade, lubrifique as partes móveis com 
óleo seco de silicone. Verifique periodicamente o estado 
de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. 
Certifique-se que todas as peças de plástico que deslizam 
sobre tubos de metal estão isentas de pó, sujeira e areia, 
para evitar atritos que possam comprometer o funciona-
mento correto do carrinho de passeio. Mantenha o carri-
nho de passeio em local seco.

INSTRUÇÕES GERAIS
MONTAGEM DAS RODAS DA FRENTE
1.  Monte a roda dianteira encaixando-a no perno até escu-

tar o clique de bloqueio (fig. 1). Repita a mesma operação 
com a outra roda.

ATENÇÃO: Antes de usar o carrinho, verifique se as rodas 
estão fixadas corretamente.

ABERTURA DO CARRINHO DE PASSEIO
ATENÇÃO: Ao efetuar esta operação certifique-se que a 
criança ou, eventualmente, outras crianças estão devida-
mente afastadas.
Certifique-se que nesta fase as partes móveis do carrinho 
não entram em contato com o corpo da criança.
2.  Abra o gancho de bloqueio e empurre para a frente a 

parte da frete do carrinho (fig. 2).
3.  Pressione com o pé o pedal posterior para baixo (fig. 3).
ATENÇÃO: Antes de usar certifique-se que o carrinho de 
passeio está bloqueado na posição aberta, e se o pedal 
posterior está devidamente bloqueado.

USO DOS CINTOS DE SEGURANÇA
O carrinho de passeio está equipado com um sistema de 
cinto de segurança de cinco pontos, composto por duas 
tiras dos ombros, duas presilhas de regulagem, um cinto 
abdominal e uma tira entrepernas com fecho.
Após a remoção dos cintos de segurança (por exemplo, 
para lavagem) certifique-se que os cintos foram montados 
corretamente usando os pontos de ancoragem. As correias 
devem ser reguladas novamente.
ATENÇÃO: para a uso com crianças desde o nascimento 
até cerca 6 meses de idade é necessário passar as tiras atra-
vés das duas presilhas de regulagem.
4.  Ajuste a altura das tiras dos ombros passando-as, se neces-

sário, nas presilhas de regulagem, conforme indicado na fig. 
4. Depois de instalar a criança no carrinho de passeio, feche 
o cinto passando primeiro os dois ganchos na presilha das 
tiras (fig. 4A e 4B) e depois, coloque-os no fecho entrepernas 
(fig. 4C); ajuste o comprimento das correias, firmando-as nos 
ombros e ao corpo da criança. Para abrir o cinto abdominal, 
pressione e puxe os dois ganchos laterais.

ATENÇÃO: Para garantir a segurança da criança é indispen-
sável usar sempre os cintos de segurança.

REGULAGEM DO ENCOSTO
O encosto é regulável em 5 posições.
5.  Fixe as duas abas em tecido nos tubos posteriores, usando 

os dois botões de pressão, conforme indicado na figura 5.
6.  Pressionando o botão do encosto do carrinho de pas-

seio, é possível regular a inclinação; liberando o botão, 

•  ATENÇÃO: Sempre utili-
ze a tira entrepernas em combi-
nação com o cinto abdominal.

•  Enquanto efetua as operações de 
regulagem, certifique-se de que as 
partes móveis do carrinho de pas-
seio não entram em contato com o 
corpo da criança.

•  Nunca deixe o carrinho de passeio 
em um plano inclinado com a crian-
ça dentro, mesmo que o sistema de 
freios esteja acionado.

•  Não utilize este carrinho de passeio 
em escadas ou escadas rolantes: 
poderá perder subitamente o con-
trole do mesmo.

•  Quando não estiver sendo utiliza-
do, mantenha o carrinho de pas-
seio fora do alcance das crianças.

•  Este produto deve ser manuseado 
exclusivamente por um adulto.

•  O produto deve ser montado ex-
clusivamente por um adulto.

•  Não permita que outras crianças brin-
quem sem a vigilância de um adulto 
nas proximidades do carrinho ou que 
subam ou desçam do mesmo.

•  Certifique-se os usuários do carri-
nho de passeio conhecem o funcio-
namento correto deste.

•  Após a remoção dos cintos de se-
gurança (por exemplo, para lava-
gem) certifique-se que os cintos 
foram montados corretamente 
usando os pontos de ancoragem. 
As correias devem ser reguladas 
novamente. Para verificar se as cor-
reias estão bem fixadas (na parte 
de trás da cadeira), depois de colo-
car e prender a criança, puxe com 
força as pontas das correias.

•  Use o dispositivo de freio sempre 
que parar.

•  ATENÇÃO: Antes da uti-
lização, certifique-se de que o 
freio de estacionamento está 
devidamente acionado durante 
o carregamento e descarrega-
mento da criança.

•  Para evitar riscos de estrangulamento, 
não dê à criança objetos com cordões 
e mantenha-os fora de seu alcance.

•  Tenha muito cuidado sempre que su-
bir ou descer um degrau ou a calçada.

•  Se deixar o carrinho de passeio ex-
posto ao sol durante muito tempo, 
espere que resfrie antes de colocar 
a criança nele. A exposição prolon-
gada ao sol pode alterar a cor dos 
materiais dos tecidos.

•  Não use o produto se qualquer um 
de seus componentes estiver fal-
tando, rasgado ou danificado.

•  Evite o contato do carrinho de pas-
seio com água salgada, para preve-
nir a formação de ferrugem.

•  Não use o carrinho de passeio na praia.
CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Este produto necessita de manutenção periódica. As ope-
rações de limpeza e manutenção devem ser feitas exclusi-
vamente por um adulto.

LIMPEZA
O carrinho dispõe de revestimento removível (veja o capí-
tulo “Revestimento Removível”). Para limpeza das partes em 
tecido, siga as indicações da etiqueta têxtil. Veja abaixo os 
símbolos de lavagem e seus significados:

  Lavar à mão em água fria

30° C  Não utilize alvejante

 Não secar na máquina

 Não passar a ferro

 Não limpar a seco

Limpe periodicamente as partes em plástico, com um pano 
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os dois botões de pressão, conforme indicado na figura 5.
6.  Pressionando o botão do encosto do carrinho de pas-

seio, é possível regular a inclinação; liberando o botão, 

o encosto é bloqueado na posição mais próxima (fig. 6).
7.  Para levantar o encosto, basta empurrá-lo para cima até à 

posição desejada (fig. 7).
ATENÇÃO: Com o peso da criança, estas operações po-
dem tornar-se mais difíceis.

REGULAGEM DO APOIO DAS PERNAS
Para maior conforto da criança, o apoio das pernas do carri-
nho pode ser ajustado em 2 posições.
8.  Para ajustar a posição do apoio das pernas, gire para cima 

as 2 alavancas laterais até alcançar a posição de bloqueio 
horizontal (fig. 8).

9.  Para que o apoio das pernas volte à posição inicial, pres-
sione os botões laterais (fig. 9).

ATENÇÃO: O apoio de pernas não tem a função de reter 
a criança.

FREIOS TRASEIROS
As rodas de trás têm um par de freios que são acionados 
simultaneamente em ambos os grupos de rodas de trás, 
através do pedal.
10.  Para travar o carrinho de passeio, pressione para baixo 

um dos dois pedais, que estão no meio dos grupos das 
rodas traseiras, conforme indicado na figura 10.

11.  Para desbloquear o sistema de freios, empurre para 
cima um dos dois pedais, que estão no meio dos gru-
pos das rodas traseiras, conforme indicado na figura 11.

ATENÇÃO: Use sempre o sistema de freios quando estiver 
parado. Nunca deixe o carrinho de passeio em um plano 
inclinado com a criança dentro, mesmo que o sistema de 
freios esteja acionado.
ATENÇÃO: Depois de acionar a alavanca de freios, certifi-
que-se que estes estão corretamente acionados em ambas 
as rodas de trás.

RODAS DA FRENTE DIRECIONÁVEIS
O carrinho dispõe de rodas da frente que podem ser dire-
cionáveis ou fixas. É aconselhável usar as rodas fixas quando 
percorrem terrenos particularmente acidentados. As rodas 
na opção direcionáveis são aconselháveis para melhorar a 
capacidade de manobra do carrinho em um piso normal.
12.  Para usar as rodas da frente direcionáveis, puxe para 

cima, com o pé, a alavanca da frente, conforme indicado 
na figura 12. Para usá-las fixas, baixe com o pé a mesma 
alavanca. Independentemente da posição em que esti-
ver nesse momento, a roda será bloqueada na posição 
fixa, alinhadas em frente.

ATENÇÃO: Ambas as rodas devem estar simultaneamente 
bloqueadas ou desbloqueadas.

CAPOTA VERÃO-INVERNO
13.  Para fixar a capota, prenda os clipes de plástico nas po-

sições específicas, como mostrado na figura 13A. Para 
completar a montagem da capota na cadeira, fixe a 
parte de trás da capota na parte de trás do encosto do 
carrinho, com os botões adequados (fig. 13B).

ATENÇÃO: A operação de fixação da capota deve ser feita 
em ambos os lados do carrinho de passeio. Certifique-se 
que ficou corretamente bloqueada.
14.  Abra a capota, conforme mostrado na figura 14A. Feche 

a capota puxando para você a parte dianteira, como in-
dicado na figura 14B.

15.  A capota pode ser transformada em cobertura para-sol 

•  Use o dispositivo de freio sempre 
que parar.

•  ATENÇÃO: Antes da uti-
lização, certifique-se de que o 
freio de estacionamento está 
devidamente acionado durante 
o carregamento e descarrega-
mento da criança.
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التعليمات  

حتذير مهم
التعليمات  بهذه  احتفظ   - مهمة  مالحظة 

للرجوع إليها عند احلاجة في املستقبل.

حتذير: قبل االستعمال، قم بإزالة كافة األكياس 
عن  وأبعدها  التغليف،  وخامات  البالستيكية 

متناول األطفال.

حتذيرات
•   حتذير: قبل القيام بالتجميع، يجب التأكد من 
من  للضرر  أجزائه  وكافة  املنَتج  تعرض  عدم 
جراء عملية النقل. ففي حالة تعرضهم ألضرار 
يتوجب االمتناع عن استعماله واالحتفاظ به 

بعيًدا عن متناول األطفال.
•  حتذير: ال تترك طفلك دون مراقبة أبًدا.

التأمني  تأكد من تعشيق كافة أجهزة  •  حتذير: 
قبل االستخدام.

على  احرص  التعرض إلصابات،  لتجنب  •  حتذير: 
إبعاد الطفل أثناء فتح هذا املنتج أو طيه.

•  حتذير: ال تسمح لطفلك باللعب بهذا املنَتج.
الطفل  تثبيت  نظام  استعمال  يجب  •  حتذير: 

دائماً.
أو  للركض  املنَتج  هذا  تستعمل  ال  •  حتذير: 

التزحلق.
كجم   15 وزن  حتى  الوالدة  حلديثي  به  •  وصى 
ومت   EN 1888:2012 املواصفة  مع  بالتوافق 
مع  بالتوافق  كجم   22 وزن  حتى  اختباره 

.LSU 001 2014-11 بروتوكول االختبار
الوضع  في  الظهر  مسند  باستخدام  •  يُنصح 
 6 الوالدة وحتى سن  متاًما لألطفال منذ  املائل 

أشهر.
•  يجب تعشيق جتهيزة الكبح عند وضع األطفال 

في املقاعد أو رفعهم منها.
•  ال تبالغ في ملء سلة احلفظ. الوزن األقصى 3 

كجم.
أثقال  تعليق  العربة عند  توازن  يختل  أن  •  ميكن 
على  أو  الظهر  مسند  على  أو  املقبض  على 

جوانب العربة.
•  ال تنقل أكثر من طفل واحد في املرة الواحدة.

no verão. A parte de trás é removível, basta abrir o zíper 
e os botões na parte de trás do encosto (fig. 15).

16.  A capota tem uma faixa extensível para proteger a crian-
ça de luz excessiva (fig. 16)

FECHAMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO
ATENÇÃO: ao efetuar esta operação certifique-se que a 
criança ou, eventualmente, outras crianças estão devida-
mente afastadas. Certifique-se que nesta fase as partes mó-
veis do carrinho não entram em contato com o corpo da 
criança. Antes de fechar o carrinho, verifique também se o 
cesto porta-objetos está vazio.
17.  Para fechar o carrinho, levante a cruzeta posterior (fig. 

17A) e desbloqueie com o pé, o pedal que há no lado 
direito do carrinho (veja a figura 17B).

18.  Para fechar completamente o carrinho de passeio, em-
purre as alças para frente (fig. 18).

19.  Depois de o carrinho de passeio estar completamente 
fechado, o gancho lateral o bloqueia automaticamente 
na posição fechada (veja a fig. 19), para evitar que o car-
rinho abra acidentalmente.

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO
O carrinho de passeio não tem revestimento totalmente 
removível.
20.  Para remover o revestimento têxtil, levante o apoio das 

pernas (fig. 20A). Depois, desencaixe as fivelas (fig. 20B), 
botões de pressão da cadeira (fig. 20C) e velcros que 
estão em volta da parte de baixo do tubo do encosto 
(fig. 20D); retire o revestimento, com muito cuidado nas 
zonas de passagem do cinto de segurança.

21.  Desaperte os botões de pressão dos tubos posteriores do 
carrinho, conforme indicado na figura 21A; desaperte o 
botão de pressão C e abra os dois ganchos D e E, por bai-
xo da aba em tecido, na parte lateral do carrinho (fig. 21B). 
Por último, retire o forro do encosto, puxando para cima. 
Para colocar novamente o revestimento no carrinho, rea-
lize as operações descritas acima no sentido inverso. 

ATENÇÃO: verifique regularmente a tensão da correia que 
está sob a cadeira (fig. 20B).
Se a correia estiver frouxa, regule-a.

ACESSÓRIOS
ATENÇÃO: Algumas versões do produto podem não estar 
equipados com os acessórios indicados aqui. Leia atenta-
mente as instruções relativas aos acessórios disponíveis na 
configuração que adquiriu.

CESTO MULTIUSOS
Este carrinho pode dispor de um cesto multiusos. 
22.  Fixe o cesto, passando as presilhas dianteiras através 

dos suportes adequados A. Fixe os velcros em volta dos 
tubos B; Por último, passe as fitas traseiras em volta dos 
tubos C e feche os botões de pressão (fig. 22).

CAPA IMPERMEÁVEL
O carrinho pode incluir uma capa de chuva.
23.  Para fixar a capa de chuva, passe as tiras ao redor dos 

tubos do carrinho, nas posições indicadas na fig. 23, e 
feche os velcros na parte de trás da capa.

Após o uso, deixe a capa de chuva secar ao ar livre (se esti-
ver molhada) antes de dobrar e guardar.
ATENÇÃO: A capa de chuva não pode ser usada em carri-

nhos de passeio que não disponham de capota ou para-sol, 
pois pode asfixiar a criança. Nunca deixe a criança no car-
rinho de passeio, exposto ao sol, com a capa impermeável 
montada, para evitar risco de aquecimento excessivo.

SACO TÉRMICO
Algumas versões deste carrinho podem dispor de saco tér-
mico, ideal para climas frios.
24.  O saco térmico tem fendas para a passagem do cinto de 

segurança, quando sendo usado (fig. 24).
25.  Posicione o saco térmico conforme indicado na figura 25, 

apertando os botões de pressão nas posições indicadas.
ATENÇÃO: quando usar o saco térmico, passe sempre as cor-
reias do cinto de segurança através das presilhas específicas.
ATENÇÃO: Verifique a temperatura da zona onde a criança 
está instalada. Não tape muito a criança

COBERTURA PARA PERNAS
26.  O saco térmico pode ser transformado em uma cober-

tura para pernas normal, abrindo o zíper e removendo a 
parte de baixo em felpa (fig. 26).

27.  Para encaixar a cobertura para pernas, fixe os clipes, pas-
sando as correias em volta dos tubos do carrinho nas 
posições indicadas (fig. 27).

BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL
28.  Para remover a barra de proteção frontal, pressione os 

dois botões no lado da mesma barra (fig. 28) e puxe a 
barra para você. Abra um só lado da barra de proteção, 
para facilitar a colocação da criança no carrinho.

29.  Para voltar a encaixar a barra na estrutura, coloque as 
duas extremidades plásticas da barra nos suportes pró-
prios para isso, como indicado na (fig. 29).

ATENÇÃO: Coloque sempre os cintos de segurança na 
criança. A barra de proteção frontal NÃO é um dispositivo 
de retenção da criança.
ATENÇÃO: a barra não deve ser usada para levantar o produto.

ALÇA DE TRANSPORTE
30.  Para facilitar o transporte do carrinho fechado, este tem 

uma prática alça de transporte (fig. 30)

KIT COMFORT
O carrinho está equipado com o Kit Comfort, composto por 
2 tiras dos ombros e um entrepernas acolchoados.
31.  Coloque as tiras dos ombros nas correias, como indica-

do na figura 31A, e passe o entrepernas pela respectiva 
abertura (fig. 31B).

ATENÇÃO: Importante: as imagens e instruções contidas 
neste manual referem-se a uma versão do carrinho; alguns 
componentes e algumas funções aqui descritas podem va-
riar conforme a versão que adquiriu.

GARANTIA
O produto tem garantia contra qualquer defeito de confor-
midade em condições normais de uso, de acordo com o 
disposto nas instruções de uso.
Contudo, a garantia não é aplicada em caso de danos pro-
vocados por uso impróprio, desgaste ou acidente.
Quanto à duração da garantia sobre defeitos de conformi-
dade, consulte as disposições específicas das normas apli-
cáveis no país de aquisição, se previstas.
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Rua Humberto Madeira, 9 
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www.CHICCO.pt
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Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

İthalatçı firma: 
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
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Tel: (+39) 031 382 111
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Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
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Tel: 0 212 570 30 78

ARTSANA POLAND Sp.zo.o.                    
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+48 22 290 59 90 
www.CHICCO.com

Артсана С.п.А.
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тел. (+39) 031 382 111
факс (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com
часы работы: 8.30-17.30 (европейское время)

ООО “Артсана Рус”
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тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
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ARTSANA SUISSE S.A 
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www.CHICCO.com.br
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Guadalajara, Jalisco-Mexico
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www.CHICCO.com.mx

ARTSANA ARGENTINA S.A. 
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0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar
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composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C


