
A escolha do carrinho ideal...

Como se dividem os carrinhos? 

Muitos pais possuem di�culdade na hora de escolher o carrinho ideal para 
seu bebê, em razão dos diversos modelos e propostas existentes no 
mercado. O carrinho ideal vai depender da necessidade de cada cliente. 
Desde as primeiras saídas com seu bebê, a linha Passeio Chicco propõe 
tudo o que é necessário para ambos, pais e �lhos, passearem com a 
máxima segurança e conforto. Produtos com características 
diversas para que os pais possam escolher com tranquilidade os 
que mais se adequam às suas necessidades e ao seu estilo 
de vida. 
Neste material você encontrará informações importan¬tes para 
uma escolha simples e assertiva para cada ne¬cessidade de 
um cliente.

• Primeiro Carrinho: indicado para o transporte de bebês desde o nascimento; 

• Segundo Carrinho: indicado normalmente para crianças a partir de 6 meses de idade;



Primeiro Carrinho (carrinhos berço) 
•      Oferecem toda a comodidade e segurança necessária;
       Recomenda-se o máximo de tempo possível na posição horizontal para os recém-nascidos; 
       Devem ter recline de, no mínimo 150° e terem barra frontal para maior segurança;
       Os modelos com assento reversível são os mais indicados, assim é possível olhá-lo enquanto 
o carrinho está em movimento;
       Normalmente possuem a facilidade de instalar a cadeirinha do carro em sua estrutura 
(Travel system).

Segundo Carrinho (carrinhos passeio) 
• São leves, práticos e versáteis para que se possa facilmente passear com o bebê, viajar 
e transportá-lo no bagageiro.



Características importantes 
dos Carrinhos

Certi�cação para carrinhos 

Resistência
 
A maioria dos modelos de carrinho Chicco são indicados para transporte de crianças até 15 kg 
de peso. A partir dessa fase, os pequeninos já devem estar habituados a acompanhar os pais 
andando. 

Higiene 

Todos os carrinhos Chicco possuem forros do assento removíveis e laváveis. E são fáceis de 
montar. Desta forma �ca mais fácil deixar o veículo sempre limpo e adequado para o bebê. 
Segurança 
Os carrinhos Chicco apresentam cinto de 5 pontos: há uma faixa sobre cada ombro conectada 
aos três pontos da cintura, segurando todo o corpo do bebê.
Os cintos de cinco pontos são os mais indicados, tanto para recém-nascidos por �rmam bem o 
corpo no encosto do carrinho, evitando que o bebê se desloque, como para crianças a partir de 
6 meses, nos carrinhos de passeio, uma vez que nesta idade elas estão mais agitadas com as 
descobertas e tendem a se movimentar muito durante o passeio.
 
Conforto 

Os primeiros carrinhos Chicco possuem encosto acolchoado em tecido naturalmente respirável, 
com recline total para garantir que o bebê �cará o máximo de tempo possível deitado. 
Todas as rodas dos carrinhos Chicco são produzidas em borracha maciça e em diâmetro e espes-
sura adequados para cada função, de forma que o passeio seja sempre suave e não incomode o 
bebê. 
Freios são indispensáveis, por isso os carrinhos da Chicco possuem freios uni�cados e amortece-
dores nas 4 rodas, assim, o bebê muito provavelmente nem perceberá e o passeio será agradá-
vel em qualquer tipo de terreno.

•    O Brasil já dispõe de regras para a certi�cação de carrinhos de bebê pelo INMETRO. 
     Os carrinhos Chicco tem dupla certi�cação europeia e brasileira.


