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MUNDO CHICCO
UMA PAIXÃO ÚNICA.
TODOS OS DIAS MERGULHAMOS NO MUNDO DAS CRIANÇAS.
INVESTIMOS A NOSSA PAIXÃO E DEDICAÇÃO EM TUDO O QUE FAZEMOS PARA DAR ÀS MÃES MOMENTOS
EXTRA DE SERENIDADE, NO SEU AGITADO DIA-A-DIA.
TRANSMITIMOS ESTE ESTADO DE ESPÍRITO ATRAVÉS DOS NOSSOS VALORES, DA NOSSA PERSONALIDADE
E DA NOSSA FORMA ÚNICA DE EXPRESSÁ-LO, À QUAL CHAMAMOS “O MUNDO CHICCO”.

TRABALHAMOS EM
HARMONIA COM OS PAIS.

Escutamos as necessidades e as emoções dos pais e das crianças. Compreendemo-los porque eles fazem parte de nós, e a nossa missão é proporcionar-lhes sempre
as melhores soluções.
Sabemos como e quando precisam da nossa ajuda e por isso, trabalhamos em
perfeita harmonia mas, sem nunca tomarmos o seu lugar.
A isto chamamos: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.

A SOLUÇÃO CERTA
GARANTIDA.

Nós levamos muito a sério o que fazemos.
Temos por obrigação garantir que os nossos produtos são seguros, fiáveis e que
alcançam níveis de alta qualidade.
Contamos com mais de 50 anos de experiência a cuidar dos bebés e continuamos a
evoluir na nossa especialidade através do nosso trabalho no “Chicco Baby Research
Center”.
A isto chamamos: PROFISSIONALISMO E ESPECIALIZAÇÃO.

EM CONSTANTE
EVOLUÇÃO.

Temos por base, um forte sentido de tradição, mas estamos sempre a olhar além,
à procura de soluções tecnologicamente mais avançadas que possam responder às
necessidades dos pais e das crianças, agora e no futuro.
A isto chamamos: INOVAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE.

SEMPRE COM UM
SORRISO.

Cuidar de uma criança é um assunto sério.
Sabemos disso, mas pensamos ser igualmente importante descontrair sempre que
possível.
Porque a experiência de sermos pais é também, por definição, feliz e positiva.
Os nossos produtos são simples e objectivos
- é fácil reconhecer de imediato a sua função.
São sofisticados pela sua facilidade de utilização.
A linguagem que utilizamos foi também pensada para ser ao mesmo tempo, clara
e divertida.
A isto chamamos: DESCONTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
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Expressão da vontade de valorizar a experiência e continuar a sua pesquisa no mundo da
infância, o Observatório Chicco é uma estrutura dedicada ao conhecimento do bebé dos
0 aos 3 anos de idade e das suas necessidades psicofísicas, emotivas e sociais.
Os primeiros anos de vida são um período fundamental para o crescimento do bebé,
um período rico em mudanças profundas e necessidades físicas e psicológicas, para ele
e para a família. Só a observação de todos estes aspetos, com particular atenção ao
comportamento espontâneo do bebé, permite compreender plenamente as suas reais
necessidades.
Por este motivo, o Observatório apoia-se no contributo do mundo médico-científico,
fundamental para o conhecimento dos resultados e dos progressos no campo pediátrico
e para medir a validade científica dos produtos propostos; dialoga com as estruturas
educativas e recolhe constantemente as sugestões das mães e dos pais, os primeiros
conhecedores das efetivas necessidades do bebé. Conhecer o mundo das crianças
cada vez mais aprofundadamente é o compromisso do Observatório, para favorecer o
desenvolvimento de soluções específicas para cada fase de crescimento.

CONHECIMENTO
Observação constante do bebé e do seu mundo.

CIÊNCIA
Colaboração com médicos e especialistas.

EXPERIÊNCIA
Diálogo constante com os pais.

RESPONSABILIDADE
Porque a felicidade dos bebés é uma coisa séria.
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OS ESTÍMULOS CORRETOS, PARA QUE POSSA CRESCER EM
TODOS OS SENTIDOS.
Tocar, ver, ouvir, morder, andar, conviver… todos estes “pequenos” gestos permitem à criança descobrir o mundo
enquanto estimulam os seus próprios sentidos e se desenvolvem.
A gama de brinquedos Chicco é ampla e diversificada, proporcionando ao bebé os estímulos corretos, em cada fase
do seu crescimento.

DESENVOLVIMENTO SENSORIAL
O bebé, desde que nasce, entra em contacto com a realidade através dos sentidos. Por
isso mesmo, o meio ambiente e os objetos que o rodeiam são uma importante fonte de
estímulos.
A visão, a audição e o tato são estimulados, fornecendo ao bebé informações importantes
para o seu desenvolvimento e contribuindo para a coordenação viso-motora e para as
primeiras habilidades motoras.

DESENVOLVIMENTO MOTOR
As atividades motoras do bebé, ainda que inicialmente rudimentares, serão progressivamente
expressas através de movimentos coordenados e controlados. Desta forma, o bebé vai
começar a agarrar objetos, movê-los e, em seguida, começar a gatinhar para alcançá-los
e, finalmente, dar os seus primeiros passinhos. Estas pequenas (grandes) conquistas são
vitais para o seu desenvolvimento. A utilização de brinquedos adequados favorece as suas
atividades exploratórias, ao mesmo tempo que estimula o seu desenvolvimento motor,
permitindo-lhe sentir-se seguro e confiante, e adquirir controlo e equilibrio.

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
O desenvolvimento da linguagem está direta e intrínsecamente relacionado com os
estímulos que o bebé recebe do ambiente que o rodeia. A imitação dos adultos e
o uso de brinquedos falantes permitem ao bebé ouvir palavras e frases de maneira
repetitiva e agradável, induzindo-o a reproduzir sons, as primeiras palavras e a melhorar,
progressivamente, as suas capacidades comunicativas.

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
Os primeiros processos cognitivos ocorrem através da experimentação e das brincadeiras
diárias. Efetivamente, brincar estimula a capacidade do bebé resolver problemas,
manipulando mentalmente a realidade, e permitindo-lhe que se “mova” no campo das
hipóteses. Por isso mesmo, a escolha de brinquedos que acompanhem e estimulem o seu
desenvolvimento é extremamente importante.
3

BRINQUEDOS CHICCO.
UM PROJETO QUE AJUDA AS CRIANÇAS A CRESCER, DIA APÓS DIA.
Desde os primeiros anos de vida, a brincadeira satisfaz as necessidades da criança para descobrir e interagir com o
mundo.
Brincar é divertido e promove um caminho no desenvolvimento da criança: a brincadeira leva à descoberta, interação
e comunicação, e mais tarde a cooperação entre as crianças que desempenham diferentes papéis. O Projeto de
Crescimento Chicco oferece produtos divertidos, seguros e específicos que vão ao encontro das necessidades das
crianças e que estimulam as suas aptidões, acompanhando-as ao longo das diferentes fases de crescimento, desde
a infância até à idade pré-escolar.

BABY CLASSIC
Uma linha que reúne os produtos best sellers da história dos brinquedos Chicco.
FIRST DREAMS
A mágica atmosfera na hora de dormir.
Móbiles, painéis e peluches macios para abraçar o bebé antes de adormecer.
FIRST LOVE
Os Brinquedos Macios e as Caixas de música podem ser personalizados com um pendente de
gravidez.
Com o som doce do pendente personalizado, os bebés podem recordar a sensação reconfortante
que sentiram dento da barriga da mãe.
BABY SENSES
Desenvolver os sentidos para que possam explorar o mundo.
Rocas e primeiros brinquedos são uma importante fonte de estímulos visuais, auditivos e táteis
durante a brincadeira, na hora da papa e quando estão no carrinho de passeio.
Free Paint - De modo a salvaguardar e a proteger os bebés, as partes acessíveis não contêm
elementos pintados com tinta.
MOVE ‘N’ GROW
Aprender a mover-se enquanto brinca.
Esta é a linha de produtos especificamente desenvolvida para satisfazer a necessidade natural da
criança de se mexer. Com tapetes e ginásios no nascimento; Primeiros passos e cavalgáveis a
partir dos 9 meses; triciclos e primeira bicicleta a partir dos 18 meses.
Com a linha Fit & Fun, as crianças podem interagir e brincar com as diferentes modalidades desportivas.
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BILINGUAL ABC
Quando o Inglês se transforma num divertido jogo!
As crianças aprendem facilmente os sons de uma segunda língua com esta linha completa de
centro de atividades e bonecos bilingues.
FAMILY GAMES
A linha de jogos de tabuleiro desenvolvida para criar um momento especial de socialização
entre as crianças e reforçar os momentos de brincadeira entre a família. Com regras diferentes
dependendo do nível de dificuldade para respeitar as capacidades das crianças em diferentes
idades, crescendo com a criança.
MAGIC BLOCKS
Brinquedos interativos: onde o mundo tradicional e digital se encontram.
Uma linha de blocos de construção e tablet. Uma diversão sem fim em dois níveis de jogo: num
1º nível construir e brincar, e num 2º nível interagir com a animação 3d e sons.
TURBO TEAM
Brincar, imitar, e descobrir.
Esta linha de brinquedos permite que a criança cresça através da experimentação.
Brinquedos musicais, carros e motas, pistas e garagens, permitem que a criança imagine e
crie brincadeiras e situações.
LICENCE
Produtos desenvolvidos em parceria com a Disney Baby e Princess, a Fiat e a Ducati.
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1ª ETAPA

ARRUMAR AS MALAS! VAMOS
DAR INÍCIO À VIAGEM NO
MUNDO DOS BRINQUEDOS.

Está tudo pronto para a mais emocionante aventura no mundo dos brinquedos. Mas antes de partir temos que verificar na mala se colocámos tudo o que
precisamos para nos divertirmos: móbiles, caixas de música, primeiros brinquedos e até formas e encaixes!
Eles são os Baby Classic, a linha de produtos com mais bestsellers e popular entre
as crianças de todo o mundo. Com eles
a bordo, a viagem será definitivamente
mais divertida. Então lá vamos nós, que
a aventura comece!

Era uma vez...
Baby Classic, uma linha que reúne os best sellers
da história dos brinquedos Chicco.
Como todos sabemos, brincar é uma descoberta, é divertido e ajuda no desenvolvimento da
criança.
A linha de bebé clássica da Chicco reúne os mais icónicos produtos numa coleção e incluí todos
os best sellers da história dos brinquedos Chicco reconhecida por gerações de avós, pais e filhos.
Desde móbiles a caixas de música, passando por encaixes e formas que ajudam as crianças a
desenvolver as suas capacidades cognitivas, sensoriais e motoras.

BABY CLASSIC

0+

MÓBILE

MÓBILE CAPUCHINHO
VERMELHO

Cai
xa

de

Manualmente recarregado, é um móbile e uma
caixa de música:
 Ao destacar a casa e usar umas tiras de tecido
para anexar ao berço, o móbile é facilmente
transformado numa caixa de música;
 Com 3 brinquedos removíveis que representam
as personagens da história “Capuchinho Vermelho”
e que giram ao ritmo da música, embalando o bebé;
 Facilmente colocado no berço.

l
íve

2em1

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

is
3 p er
sonagens Removíve

32x53x40

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

Música remo
v

00 060132 000 000

36,5x12x39,8

1. Móbile
2. 2. Caixa de Música

8APIQQE*abfbhh+
CAIXAS DE MÚSICA

ESTRELA & LUA MUSICAL
Dois brinquedos clássicos Chicco, com formas
suaves e arredondadas. Basta puxar a argola
para ativar uma suave melodia que embala
docemente o bebé.

Fácil de co
lo
ca
r no berço

00 001192 000 000 LUA
00 001191 000 000 ESTRELA

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

12x18x3,5

Dimensões da caixa (cms):
Janela aberta

14,6x21,2x6,7

Suav
es melodias

6x

8AKDQRA*gghjdd+

8AKDQRA*gghjcg+
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BABY CLASSIC
PRIMEIROS BRINQUEDOS

9-36m

FANTASY ISLAND
A introdução das bolinhas e a sua
descida pelas pistas ajuda a criança a
compreender a relação causa-efeito

Um centro de atividades eletrónico com diferentes atividades divertidas para entreter o bebé.
3
 animais temáticos que deslizam por 3 diferentes pistas até chegar ao pântano giratório;
P
 ressionando o hipópotamo, as bolinhas rodam como um pião e ativam-se músicas
divertidas;
U
 m roller e um tucano que baloiça.

00 069005 000 000

Roller rotativo
2x AA 1,5 V
(Não incluídas)

9m - 36m

Dimensões do brinquedo (cms):

39,5x24x21

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

41,2x35,6x17,6

nhas
Botão-hip
as boli
d
opó
tamo para ativar a rotação
e divertidas músicas

4x

8APJLOH*afhjji+

FORMAS E ENCAIXES

PIRÂMIDE DOS ANÉIS
Uma pirâmide com 6 anéis coloridos de diferentes tamanhos para encaixar na base, do maior
para o mais pequeno. Ajuda a desenvolver a coordenação manual e as capacidades cognitivas.

00 007423 500 000

9m - 36m
Dimensões do brinquedo (cms):

13x23x13

14,3x25,8x14,3

6x

ido
s

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

ol

or

12

6

is c
a né

8APIQQE*aeejbh+

BABY CLASSIC

9-36
0+m

BRINQUEDOS MUSICAIS

3 MODOS DE BRINCAR:
1. Tambor livre
2. Manter o ritmo
3. Compor
4 Luzes LED

BATERIA MUSICAL
Uma bateria eletrónica colorida que ajuda no desenvolvimento das habilidades
musicais.
3
 atividades eletrónicas.
4
 luzes LED.
3
 "play modes" diferentes: tambor livre, manter o ritmo e compor.

3 atividades eletrónicas

00 006993 000 000

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

9m - 36m

Dimensões do brinquedo (cms):

25,5x11x18,5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

27,8x19,3x11,8

6x

8APIQQE*acdbeb+
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1-3a
0+

BABY CLASSIC
FORMAS E ENCAIXES

6 formas

de
co
a
rad

s

Brinquedo de puxar

BAÚ DOS PIRATAS

00 005958 000 000

Seis formas coloridas e decoradas para inserir nos respetivos encaixes. Basta abrir
a tampa para retirar o tesouro e iniciar o jogo.
Com quatro rodas e um cordão para a criança puxar o seu baú do “tesouro”.

1a-3a
Dimensões do brinquedo (cms):

21,5x17x13

Caixa aberta

14

Dimensões da caixa (cms):

32,7x21x18,8

6x

8APIQQE*aahgdj+

BABY CLASSIC
FORMAS E ENCAIXES

s

aixe

nc
os e

eir

Prim

1-4a

es

a
5 ch v

colo
ridas

10 co
lorida
s

formas e animais

CASA DOS ANIMAIS
Uma casa de animais com diferentes formas coloridas para introduzir na porta
correspondente. Contém 5 diferentes chaves coloridas que abrem a porta
de casa para colecionar as formas. Ajuda a desenvolver a coordenação visual e
motora, bem como a capacidade cognitiva.

00 064273 000 000

1a-4a
Dimensões do brinquedo (cms):

22x20x22

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

25,2x31,2x23

6x

8AKDQRA*gihgfi+
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2ª ETAPA

ESTAMOS CANSADOS!
PRIMEIRA PARAGEM, BONS
SONHOS.

Yawn… que sonhinho!! Nesta viagem
também há tempo para um bom
descanso. Mas o que será que as crianças
sonham? Gomas em forma de ursinho?
Nuvens falantes?
Talvez borboletas coloridas...Quem sabe!
O importante é que cada vez que eles
fecham os olhos, entram num mundo
de relaxamento e de doces sonhos.
E enquanto os projetores, painéis e
móbiles criam o seu ambiente mágico,
a aventura continua. Entre um bocejo e
um sono tranquilo.

Um ambiente mágico para dormir.
Dormir é um momento vital para o bebé. Estudos recentes demonstram que, para ajudar os bebés
a dormirem de forma tranquila e serena, é aconselhável criar um verdadeiro ritual para adormecer,
num ambiente relaxante e acolhedor.
É por isso que os brinquedos da linha First Dreams combinam músicas suaves com luzes difusas e
objetos de transição, para criar uma atmosfera mágica para o sono.

Mudanç

FIRST DREAMS
aa

0+

PAINÉIS

ática de co
om
re
ut

Pro

jeção

multicolorida

s

2 efeitos de luz:
1. Atmosfera para dormir
2. Projeção de estrelas

Música de Bach, Rossini,
New age music e sons da
natureza

GOODNIGHT STARS

00 002427 100 000 ROSA
00 002427 200 000 AZUL

Este projetor cria uma atmosfera mágica para dormir, graças às melodias e à
projeção das estrelinhas no quarto.
2
 efeitos de projeção: uma luz atmosférica (noturna) ou projeção de estrelinhas.
P
 rojeção de luzes multicoloridas.
6
 minutos de projeção de luzes e música.
O
 simpático boneco em tecido é destacável para acompanhar o bebé na hora
de dormir. Pode ser lavado na máquina de lavar roupa.

8APJLOH*afjgdd+

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

28x13x16

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

27,7x20,9x18,8

6x

8APJLOH*afjiff+
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FIRST DREAMS
PAINÉIS

3 efeitos luminosos:

1. A

tmosfera

Mudanç

aa

d
ra

ática de co
om
re
ut

pa
ormir

s
rojeção suav

e
de

P
2.

luz

3. L

uz de Pres

Ur
so
e d

ável
estac
d
e
ch
e
elu do suav
p
e velu
m

en
ça

NEXT 2 STARS
Um inovador painel projetor com um sistema prático e seguro de fixação no
berço de viagem.
P
 rojeção com mudança automática de cores.
3
 efeitos luminosos: projeção noturna, projeção suave de luz e luz de presença.
S
 ensor de ativação sonora: o choro do bebé ativa, de forma automática, a
música e os efeitos de projeção.
3
 0 minutos de projeção e de música.
B
 rinquedo removível do projetor e lavável na máquina de lavar a roupa.
S
 istema de fixação na cama adequado a peças tubolares até 38 milímetros.
D
 isponível em Rosa e Azul.

20

8APIQQE*agcdei+

00 007647 100 000 ROSA
00 007647 200 000 AZUL

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

22x15x15

Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cms):

26,5x21,3x16,3

4x

8APIQQE*agcdff+

Adequado

Na me
sa

pa
ra

de

0+

ar n

eira
bec
ca

fix
o berço de vi

ag

e

m

30 minuto

s de

pr
o
jeç

ed
e m ú si

ã

o

ca

o
ad

Reg
ul

r de volume

Sensor de som
Adequado para fixar no berço de viagem
Má
xi

ixar

8 mm

de f

o3

es

m

Sim
pl
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FIRST DREAMS

0+

PAINÉIS

96 combinações
de projeção de luz

20 minutos de luzes e música
Altere a cor do quarto com luz! Selecione 4 diferentes
projeções em 8 cores diferentes e 3 direções

Pressionando no botão
amarelo, ativam-se
diversas melodias!
Projeção de corações

Projeção de
papagaios e nuvens

Projeção de estrelas

RAINBOW CUBE PROJETOR

00 002430 100 000 ROSA
00 002430 200 000 AZUL

Um projetor que permite personalizar o ambiente e criar até 96 atmosferas diferentes e únicas.
9
 6 combinações: 4 efeitos luminosos, 8 cores e 3 estilos de projeção.
 Também pode ser utilizado como uma luz noturna.
S
 eleção de música rica: música clássica e new age, e sons da natureza.
 20 minutos de projeção e de música.

22

Arco-íris luminoso

8APJLOH*afjiei+

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

16x16x16

Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cms):

19,7x20,8x18,7

6x

8APJLOH*afjigc+

FIRST DREAMS

0+

ús

ica

luz
e

se

m

PAINÉIS

to
s

de

Sen
s

om

o:
çã

2 modos de

pro
je

s
de

2

i nu
m
0

or

1 - sunset

2 - sunrise

PAINEL PARA BERÇO SUNSET

00 006992 100 000 ROSA
00 006992 200 000 AZUL

Este inovador painel para berço produz efeitos luminosos do amanhecer (Sunrise) e do
entardecer (Sunset). Permite criar uma atmosfera mágica graças aos efeitos de projeção
e às músicas de embalar.
 2 modalidades de projeção Sunset e Sunrise.
M
 odo Sunset (entardecer): uma luz suave muda de cor-de-laranja para cor-de-rosa,
criando um efeito cromo-terapêutico. Quando o sol se põe, o painel começa a criar
uma atmosfera de luzes através dos efeitos de projeção.
M
 odo Sunrise (amanhecer): para um despertar tranquilo e gradual.
S
 ensor de ativação sonora: o choro do bebé ativa, de forma automática, a música e
os efeitos de projeção.
 Contém uma cinto rígido, para que possa
ser colocado diretamente no berço.
 20 minutos de projeção e de música.

8APIQQE*aceged+

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

19x29x8

Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cms):

25,7x25,3x11,2

6x

8APIQQE*acffde+
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0+

FIRST DREAMS
PAINÉIS

2 modos de uso:
1. Luzes e melodias
2. Apenas Luzes

Mú
sic
a
M
ch e
Ba
de

ozart

GOODNIGHT MOON

00 002426 100 000 ROSA
00 002426 200 000 AZUL

Este painel fixa-se facilmente à cama.
 2 modalidades: Luzes e Melodias ou apenas luzes.
 As melodias clássicas e os efeitos luminosos relaxam o bebé.
 5 minutos de luzes e música.

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

15x15x5,5

Caixa com
janela

24

8APJLOH*afjgbj+

Dimensões da caixa (cms):

20,9x19,5x7,5

6x

8APJLOH*afjgcg+

FIRST DREAMS

0+

MÓBILES

Duplo sistema
de projeção

Telecomando de
infravermelhos

Clássica
New Age

:

sor d
ea

ti v a ç ã o s

ra
ono

3 modos

2 estilos musicais:

de
us
o

Sen

Móbile com dupla
Projeção

MÓBILE ESTRELAS MÁGICAS
Este móbile dispõe de dupla projeção: projeta imagens em movimento de estrelas e
planetas coloridos, tanto na tela do móbile como no teto do quarto. Por isso mesmo,
cria uma atmosfera mágica e calmante para o bebé.
D
 uplo sistema de projeção: a projeção pode ser feita na tela do móbile ou no
teto do quarto.
A
 parte superior é removível permitindo que o móbile se transforme em painel
de berço, projetor e luz noturna.
S
 ensor de ativação sonora: o choro do bebé ativa, de forma automática, a música e os efeitos de projeção.
M
 úsica: a seleção musical é extremamente variada,
com melodias clássicas e new age.
C
 ontrolo remoto incluído
1
 8 minutos de projeção e
de música.

8APIQQE*aceecb+

Projetor de berço

Luz de presença

00 002429 100 000 ROSA
00 002429 200 000 AZUL

0m+

2 x AA 1,5 V
2 x C 1,5 V
(não incluídas)

Dimensões do brinquedo (cms):

36x56x43

Dimensões da caixa (cms):
Caixa com
janela

36x52x14,8

8APIQQE*acebhj+

4x

25

FIRST DREAMS
BRINQUEDOS MACIOS

Lavável na m
á
qu

d
ina
e la v ar
at
é

100% macio e leve

º
30

Com efeitos
luminosos e
melodias

URSINHO BOA NOITE
Urso projetor macio com espetaculares efeitos luminosos e melodias relaxantes:
1
 00% macio e perfeito para carícias, com uma inserção de plástico macio na
barriga;
P
 rojeção com mudança automática de cores;
3
 0 minutos de Música Clássica, Jazz, Soft Rock, Modern, New Age e sons
da natureza;
M
 úsica clássica de Bach e Beethoven;
B
 otão para selecionar a sua melodia favorita;
S
 elecionar a modalidade no interior do
boneco: luz e música, apenas luz e OFF;
L
 avável na máquina de lavar até 30º;
D
 isponível em Rosa e Azul.
26

8APIQQE*agadfb+

00 008015 100 000 ROSA
00 008015 200 000 AZUL

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

30x36,5x14

Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cms):

25x31x20,3

4x

8APIQQE*agadgi+

Escolha a intensidade para o seu descanso:

Mudanç

0+

aa

ática de co
om
re
ut

s

3 efeitos luminosos:
1. P

rojeção de

a

m
bie
nte

2. P

rojeção s

ua

ve

3. Luz noturn
a
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FIRST DREAMS

0+

BRINQUEDOS MACIOS

Gra

a
va

NOV
O

sua voz

Mudança

Sensor de som ativa
automaticamente

d

or automát
ec
i

ca

Laváv
el
m
na
áquina

Luz noturna colorida

OVELHINHA BOA NOITE

00 009090 100 000 ROSA
00 009090 200 000 AZUL

Uma ovelhinha doce com uma luz suave de noite para acompanhar o bebé
no mundo dos sonhos:
 Com a função de gravar a voz, a mãe pode gravar a sua voz com músicas
de embalar e as rimas preferidas do bebé. Graças ao sensor sonoro, estas
ativam-se quando o bebé acorda e começa a chorar para o tranquilizar.
 Luz com mudança de cor automática.
 30 minutos de Música Clássica (Bach, Brahms, Grieg), New Age e Soft Rock.
 Peluche com inserções em plástico macio.
 Lavável na máquina graças ao compartimento
eletrónico removível.
28

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

21x30x12

Caixa com
janela

8APIQQE*ahedgf+

Dimensões da caixa (cms):

25x31x16

6x

8APIQQE*ahedhc+

FIRST DREAMS

0+

BRINQUEDOS MACIOS

PAINEL MOCHO E
ESQUILO SOFT CUDDLES

no escur
o

Caixa presente

0m+
z

Zzz

21,7x8,2x21,7

6x

8APIQQE*aeihdb+

ro

26x28x6

Dimensões da caixa (cms):

zzzzzzz

no esc
ilha
u

Glowing

Veludo extra macio

Br

00 007704 000 000 MOCHO
00 007705 000 000 ESQUILO

Caixa Presente

a
ilh

O doce esquilo e o amigável mocho criam um
efeito noturno mágico em todas as crianças,
graças às estrelas que se acendem no escuro.
Bolinhas coloridas numa estrela, um espelho
e um livrinho completam o painel de berço,
perfeito para as primeiras atividades do bebé.
 Fácil de fixar na cama.
A
 s estrelas brilham no escuro.
L
 aváveis na máquina de lavar até 30º.

Dimensões do brinquedo (cms):

Br

Glowing

8APIQQE*aeihce+
CAIXAS DE MÚSICA

CAIXA DE MÚSICA

ant
e

Caixa de música com um divertido ursinho, ideal
para acompanhar o bebé durante o sono.
M
 úsica de embalar tranquila e serena.
 Pode ser facilmente colocada no berço graças
à presilha suave.

re
lax

00 007497 100 000 ROSA
00 007497 200 000 AZUL

ia
l od
e
M

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

20x22x11

Dimensões da caixa (cms):
Caixa Presente

16,5x10,6x16,5

6x

8APIQQE*achbbi+

8APIQQE*achbcf+

Caixa presente
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3ª ETAPA

9 MESES JUNTOS,
E UMA VIAGEM DE AMOR
CONTINUA.

Esta etapa é dedicada a uma parceria
muito especial: à da mãe com o seu bebé.
Uma etapa que servirá para recordar
essa ligação especial, cheia de amor. Que
melhor ocasião seria para relembrar de
mãos dadas todos estes momentos com
os peluches First Love Chicco? Os únicos
que podem conter o pendente usado
pela mãe durante a gravidez, que os
une nos últimos meses. E que, inserido
dentro do boneco, continua a ligá-los
numa longa viagem de amor.

Brinquedos macios que podem ser
personalizados com o pendente da
gravidez.
O pendente contém um pequeno sino, que tilinta suavemente ao ir de encontro à barriga da mãe, e pode ser
ouvido pelo bebé a partir da 20 ª semana de gravidez. É por isso que para muitas mães, este pendente tornou-se no símbolo do seu vínculo precioso com o seu filho, que floresce e se desenvolve durante a gravidez.
First Love é a única linha de brinquedos macios para recém-nascidos que podem ser personalizados
com o seu próprio pendente, para que os mais pequenos possam reviver as sensações calmantes que
sentiram quando estavam na barriga da mãe. Para um vínculo único e duradouro.

FIRST LOVE

0+

BRINQUEDOS MACIOS

personali
ser
za
d
de

personalizad

ravidez
Mú

ov
elh
inh
ap
ode ser

noturna
luz

O coração da

Lavável na m
á

qu
ina

A ovelhinha First love, suave e doce como um abraço apertado, cria um efeito
mágico para uma noite tranquila e serena de todos os bebés, graças à luz noturna
suave na barriga da ovelhinha e doces melodias para embalar.
 Peluche macio com luz noturna e músicas para embalar ativadas pelo sensor de
movimento.
 Música clássica de Bach, Chopin e New age.
 O coração do peluche pode conter um pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.
 Lavável na máquina graças ao compartimento eletrónico removível.

de e m
ba
la

re

OVELHINHA FIRST LOVE

sicas

ag
ed

o com um pen

dente

um pende
om
nt
oc

Po

NOV
O

00 007939 000 000

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

20x25x8

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

20x25x11

6x

8APIQQE*aghcag+
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FIRST LOVE

0+

BRINQUEDOS MACIOS
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BONECA FIRST LOVE

te
den
n
e
mp

00 007942 000 000

 A primeira boneca, doce e macia, ideal desde o primeiro dia de vida do bebé.

0m+

 O

coração da boneca pode conter um pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.
 Lavável na máquina graças ao coração removível.

Dimensões do brinquedo (cms):

21x24x8

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta
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20x21,3x11

6x

8APIQQE*aghcdh+

FIRST LOVE
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BRINQUEDOS MACIOS
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GATINHO FIRST LOVE

00 007940 000 000

U
 m

gatinho simpático e macio em peluche, ideal desde o primeiro dia de vida
do bebé.
 O coração do gatinho pode conter um pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.
 Lavável na máquina graças ao coração removível.

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

16x25x8

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

20x21,3x11

6x

8APIQQE*aghcbd+
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FIRST LOVE
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MANTA CÃOZINHO FIRST LOVE

co m

end
um p

00 007941 000 000

 Um simpático e suave cãozinho, ideal desde o primeiro dia de vida do bebé.

0m+

 O

coração do cãozinho pode conter um pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.
 Lavável na máquina graças ao coração removível.

Dimensões do brinquedo (cms):

25x25x8

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta
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6x

8APIQQE*aghcca+

FIRST LOVE

0+

CAIXA DE MÚSICA

NOV
O
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Caixa de música
Coelhinho First Love

ersonaliza
do
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er p
es

Ideal para presente de nascimento

idezt

O coração pode ser personalizado com um pendente

CAIXA DE MÚSICA COELHINHO FIRST LOVE

00 007930 000 000

 Uma

caixa de música com um Coelhinho que espalha doces melodias para embalar,
ideal desde o primeiro dia de vida do bebé.
 Com uma fita, pode ser facilmente colocado no berço e carrinhos de passeio.
 O coração do coelhinho pode conter um pendente personalizável que acompanha a mãe e a criança durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

16x19x8

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

21x21x12

6x

8APIQQE*aghbef+

37

4ª ETAPA

UMA AVENTURA À CAÇA
DE NOVAS FORMAS, SONS
E CORES.

Na selva das cores, formas e sons, toda
a gente está ansiosa pela chegada
dos pequenos caçadores: as crianças
chegam em silêncio, olhos abertos,
orelhas em pé, com a capacidade tátil
muito apurada! Porque na aventura
sensorial Chicco, todos os sentidos são
necessários para fazer as mais novas
importantes descobertas.
Esta é uma viagem de aprendizagem
e diversão, uma experiência que cada
criança terá para o resto da sua vida.

Desenvolver os seus sentidos para
que possam explorar o mundo.
Mesmo os bebés mais pequeninos, com poucos meses de idade, começam a aperceber-se do
ambiente que os rodeia e a usar os sentidos para melhorar as suas capacidades relacionais. O
ambiente e os objetos que existem à sua volta são uma importante fonte de estímulos, visuais,
auditivos e táteis que fornecem informação preciosa para o seu desenvolvimento.
Baby Senses é uma linha de rocas, especificamente criada para acompanhar e estimular o
desenvolvimento sensorial dos bebés e encorajar as suas primeiras experiências de coordenação
motora. De modo a salvaguardar e a proteger os bebés, as partes acessíveis não contêm
elementos pintados.

BABY SENSES
ROCAS DE COORDENAÇÃO MANUAL

COMBOIO 123
Uma divertida roca 2 em 1 que desenvolve a coordenação manual. As carruagens do comboio
podem ser removidas e reposicionadas de forma
a criar uma locomotiva para brincar ou anexar os
anéis entre eles.
 Roca 2 em 1 com anéis removíveis.

Cada anel/carruagem têm um número para a
criança aprender a contar.
 Disponível em caixa expositora de 6 peças.

3-18m

Fácil de agarrar

A

o
em
r
is
né

uíveis
ubstit
s
e
eis
vív

Roca

00 007681 000 000

3m -18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

8x7x1

Dimensões da caixa (cms):
Blister

17,5x23,5x1,5

6x

4x

Diferentes texturas e materiais

8APIQQE*afdhbb+
CHAVE & ANEL PEGA FÁCIL
Leves e fáceis de agarrar, as rocas chave e anel pega
fácil são ideais para estimular a coordenação
manual.
 Chaves: 3 elementos em forma de chave com
diferentes texturas e cores contrastantes.
A
 néis: 6 coloridos anéis que podem ser separados do anel central e combinados entre si.
 Disponível em caixa expositora de 6 peças.

Anéis
dest

i
am entre s

12x11x2,5

Dimensões da caixa (cms):
6x

4x

8APIQQE*aahfif+

bin
com

Diferentes texturas

Dimensões do brinquedo (cms): Display

16,5x21x3,5

ei

ue

3m -18m
Blister

acá
v

sq

00 005953 000 000 CHAVE
00 005954 000 000 ANEL

8APIQQE*aahfjc+
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BABY SENSES
ROCAS DE COORDENAÇÃO MANUAL

3-18m

GALO PEGA FÁCIL
A cauda roda

Roca leve e fácil de agarrar que estimula
a coordenação manual.
 O Galo tem esferas na cauda rotativa, 2 coloridos anéis de plástico e sons divertidos.
D
 isponível em caixa expositora de 6 peças.

00 007158 000 000

3m -18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

Sons
divertidos

14,5x14x4,5

Dimensões da caixa (cms):

Anéis em plástico

Blister

16,5x21x5

6x

4x

8APIQQE*acjebj+
RÃ DOCES
DENTADINHAS
Roca divertida, leve e fácil de agarrar.
P
 artes em plástico macio para aliviar as gengivas
no período da dentição.
A
 rã tem diferentes características e atividades para estimular a coordenação.
D
 isponível em caixa expositora de 6 peças.

00 071697 000 000

3m-18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

12x14x3,5

Dimensões da caixa (cms):
Blister

Bo

42

linh

nto
as em movime

14,2x20,5x4

6x

4x

8AKDQRA*jifcgg+

BABY SENSES
ROCAS DE DENTIÇÃO

3-18m

ANEL DE DENTIÇÃO
PEIXINHOS
Ideal para massajar e acalmar as gengivas durante
o período da dentição.
 Fácil de agarrar.
 Combina plástico rígido com plástico macio.
 Disponível em caixa expositora de 6 peças.

00 005956 000 000

3m -18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

11,5x11x2,5

Dimensões da caixa (cms):
Blister

16,5x21x4,2

6x

4x

Co
m

pa
rte
s em plástico

8APIQQE*aahgbf+

mac
io

ANÉIS DE DENTIÇÃO FOCA,
TARTARUGA E CARANGUEJO
Três divertidos animaizinhos que aliviam o bebé
durante o período da dentição, graças às partes
frescas e em plástico macio.
P
 artes em água que podem ser colocadas no
frio para uma sensação de alívio das gengivas.
 Incluem agradáveis ruidinhos de roca.
 Disponível em caixa expositora de 6 peças.

00 005955 000 000 FOCA
00 072369 000 000 TARTARUGA
00 072370 000 000 CARANGUEJO

Co
eb mm
ola ordedor de ág
u
s em
moviment a
o

ua
Partes com ágo
çã
a denti

para

3m -18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

13x11x2

Dimensões da caixa (cms):
Blister

16,6x21x2,2

6x

8APIQQE*aahgai+

4x

8AKDQRA*ihhchb+

8AKDQRA*ihhcii+
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BABY SENSES
ROCAS DE COORDENAÇÃO VISUAL

3-18m

Co

m

JOANINHA BOLINHAS
iscam ativadas
por
que p
s
e
o
luz nsor de m vimento
se
m
u

Roca desenvolvida com cores contrastantes e coloridas
ideais para o desenvolvimento das capacidades visuais.
 Joaninha: luzes que piscam quando é ativado o sensor de movimento.
 Disponível em caixa expositora de 6 peças.

00 072367 000 000 JOANINHA

3m -18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

9,5x12x4

Dimensões da caixa (cms):
Blister

16,5x21x3,5

6x

6x

8AKDQRA*ihhdfg+

m

as
linh
o
b

Jogo da marac
ac

o

ROCA MUSICAL

GATINHO BOLINHAS
Uma alegre roca em forma de gato que estimula o
desenvolvimento da capacidade auditiva do bebé
graças ao som das bolinhas coloridas.
Com a pega ergonómica é fácil de agarrar até
mesmo as mãozinhas mais pequenas.
 Disponível em caixas de 6 peças.

00 007682 000 000

3m -18m
Dimensões do brinquedo (cms): Display

7,5x14x1

Dimensões da caixa (cms):
Blister

44

Pega
ca
Ergonómi

16,5x21x1,5

6x

6x

8APIQQE*afdhci+

BABY SENSES

m
co

as
orid
l
o
c
s
bola

6-36m
Plástico ma
cio p
ara
o

NOV
O

per
íod
od
a

Su
p

ção
nti
de

Ro
ca

ROCAS

er

f

xtura
m te
o
c
ície

TESOURINHOS BABY SENSES

Fácil de agarrar

00 007891 000 000

Um conjunto de tesourinhos composto por quatro objetos em diferentes materiais,
formas e cores: uma roca, uma chave, um relógio e uma escova.
Cada objeto estimula as capacidades dos mais pequeninos: ajuda a desenvolver
o toque, ajuda a desenvolver as capacidades auditivas, visuais e habilidades
manuais ao mesmo tempo que desperta a curiosidade.

6m -36m
Dimensões do brinquedo (cms):

16x16x5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

21x20,5x5,5

8APIQQE*agfbba+

45

BABY SENSES
ROCAS TÁTEIS

3-24m

Esp
el

ho

NOV
O

a
is p

ra desen
vo
lv

as
ca

cid

pa

Dif
ere
nte

s ti

ria

er

pos
de
ma
te

rincar
ara b
p
Com 7
s
etiqueta

ad

es

tá
te
is
Plástico macio para o
período da dentição

Baru

lhinhos

A BORBOLETA, O DINOSSAURO E A
TARTARUGA HAPPY COLOUR

00 007893 000 000 BORBOLETA
00 007894 000 000 DINOSSAURO
00 007895 000 000 TARTARUGA

Três animais coloridos e macios desenvolvidos com diferentes tecidos para ajudar a
desenvolver as capacidades táteis dos bebés.
Estimula a curiosidade, as capacidades visuais e manuais desde o nascimento:
 Os brinquedos são fáceis de agarrar.
 Com muitas etiquetas e fitas que os bebés adoram.
 Uma rica combinação de tecidos para o bebé desenvolver a sua capacidade tátil.
 Lavável na máquina.

46

8APIQQE*agfbde+

3m-24m
Dimensões do brinquedo (cms):

23,5x17x0,2

Dimensões da caixa (cms):
Blister

8APIQQE*agfbeb+

25x21x6,5

6x

8APIQQE*agfbfi+

BABY SENSES
ROCAS TÁTEIS

cio

ec
i

d

a
om

3-24m

Fabricado e

mt

Barulhinhos

Roca

Partes em plástico
suave
Ruidinhos na pata
Bola pode se
rc
orpo
o
do locad dentro do c
hip a
opótamo

MR. GIRAFA E MR. HIPPO

00 007157 000 000 MR. GIRAFA
00 007200 000 000 MR. HIPPO

Uma colorida girafa e um divertido hipopótamo, macios ao toque, que estimulam
o desenvolvimento das capacidades tatéis do bebé:
 Mr. Girafa: roca com um espelho, um pendente em plástico macio para o
período da dentição e a pata com ruidinhos;
 Mr. Hippo: roca com os pézinhos em plástico, ideais para o período da dentição, a cabeça com sons divertidos e uma bola que pode ser colocada no interior
da barriga;
 Quando a bola gira, o efeito é muito divertido;
 Laváveis apenas à superfície.

8APIQQE*acjeii+

3m -24m
Dimensões do brinquedo (cms):

16x18x5

Dimensões da caixa (cms):
Blister

17,5x25x6

6x

8APIQQE*acjdch+
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BABY SENSES
ROCAS TÁTEIS

3-24m

PINTAÍNHO PRIMEIRAS
ATIVIDADES E MAÇÃ
PEGA FÁCIL
Um doce pintaínho e uma divertida maçã são os
brinquedos ideais para o bebé: brinquedos muito
macios, leves e coloridos, com peças em plástico e
tecido, perfeitos para as primeiras atividades.
 Pintaínho tem 3 anéis em plástico macio para
o período da dentição e para estimular a capacidade de coordenação manual. A roca também
reproduz som ao carregar no pintaínho e tem
um espelho que cria reflexos.
M
 açã foi desenvolvida com 4 grandes alças de
forma a ser fácil de agarrar com as duas mãos.
Duas das alças são em plástico macio, ideal para
a dentição, e contém anéis para brincar, as outras duas alças, uma com a divertida lagarta, são
em tecido para estimular as capacidades táteis.
L
 avável na máquina até 30º.

Anéis de den
tiç
ã

o

Com som

lho

Espe

00 007650 000 000 PINTAÍNHO

3m -24m

Barulhinhos

Dimensões do brinquedo (cms):

8x19x6

Dimensões da caixa (cms):
Blister

14,5x18,5x6,5

6x

00 007652 000 000 MAÇÃ

sli
za
nt
es

3m -24m
Fácil de agarrar

48

e
is d
é
n
A

8APIQQE*afaidd+

Dimensões do brinquedo (cms):

9x14x13

Dimensões da caixa (cms):
Blister

14,5x18,5x13,5

6x

8APIQQE*afaibj+

BABY SENSES
ROCAS TÁTEIS

Com som

3-24m

Roca

Barulhinhos

ebé

LUVA ANIMAIS DA QUINTA
Coloque a luva fantoche na mão e divirta-se com o seu bebé. Ele vai adorar ver
a quinta ganhar vida na sua mão e ouvir as fabulosas histórias dos personagens
da quinta:
O barulhinho da espiga do milho, o grasnar do pato, e o jingle do rato e da vaca.
Com o livro ilustrativo pode ainda encontrar: um agricultor, 2 ovelhas e 3
porquinhos.
Lavável na máquina de lavar até 30º.

ub
se

Ensina os números e os animais

e
irta-s com o

Livro ilustrativo

luva na mão
a
e
e

div

Colo
qu

Roca

00 007651 000 000

3m -24m
Dimensões do brinquedo (cms):

20x24x4

Dimensões da caixa (cms):
Blister

21,2x25,2x3,7

6x

8APIQQE*afaicg+
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BABY SENSES
3-24m
C

ROCAS PARA CARRINHO DE PASSEIO
l
em ane
MACAQUINHA, ELEFANTE
lip

E LIVRINHO 1-2-3
PRIMEIRAS ATIVIDADES

Anel com
barulhinhos
Puxa a patinha…
ela vibra!

Plástico macio
para a dentição

Combinam tecido macio e plástico para ajudar o
bebé no desenvolvimento das capacidades
táteis.
 Macaquinha: a pata vibra quando se puxa a argola, o anel em plástico faz barulhinhos e a banana e o pézinho em plástico macio são ideais para
o período da dentição.
E
 lefante e livrinho: pendentes em plástico macio para o período da dentição com ruidinhos e
diferentes texturas.
 Prático clip.
L
 avável na máquina de lavar.

00 000907 000 000 MACAQUINHA

Um espelho

3m -24m

Ruidinhos

Dimensões do brinquedo (cms):

17x23x5

Dimensões da caixa (cms):

içã
o

Blister

nt

3m -24m

a
em
p
i

a

Dimensões do brinquedo (cms):

ne l

16x23,5x4,5

Dimensões da caixa (cms):
Blister

16,5x21x7,5

6x

Cl

ico
Plást

a
ar
p
o
i
mac

6x

00 072375 000 000 ELEFANTE

de

Tecido macio

18,5x28x8

00 072376 000 000 LIVRINHO 1-2-3

3m -24m

Livro com ruidinhos, plástico
macio para a dentição

Dimensões do brinquedo (cms):

19x19x2,5

Dimensões da caixa (cms):
Blister

50

8AKDQRA*hbiifh+

8AKDQRA*ihhddc+

18x24,5x1,5

6x

8AKDQRA*ihhdej+

BABY SENSES
ROCAS PARA CARRINHO DE PASSEIO

RATINHO PRIMEIRAS
ATIVIDADES

Fá

3-36m

e fixar
cil d

 Um

ratinho que combina tecido macio e plástico para ajudar os bebés nas suas primeiras descobertas táteis.

Com divertidas brincadeiras: os barulhinhos e
ruidinhos das orelhas e do corpo estimulam a
capacidade auditiva, os pés de plástico são ideais
para a o período da dentição.
 Com um prático clip é possível pendurá-lo no
carrinho de passeio.
 Lavável na máquina de lavar até 30º.

00 007654 000 000

os

hinh

l
Baru
Com som

3m -24m
Dimensões do brinquedo (cms):

14x24x9

Dimensões da caixa (cms):
Blister

14,5x18,5x9,5

6x

Ideal para o período
da dentição

8APIQQE*afaifh+
CORDÃO DE PASSEIO
MRS. GIRAFFE

Um

Um colorido cordão de passeio que propõe ao bebé
diversas formas de diversão, graças às várias atividades para descobrir:
U
 m espelho, e um anel com pendentes;
U
 ma bola rotativa com esferas coloridas e
uma borboleta com um som divertido;
F
 ixa-se facilmente na barra de proteção frontal
do carrinho de passeio;
 Lavável apenas à superfície.

00 007201 000 000

6m -36m

acio

Uma bola transparente
com bolinhas coloridas
e uma borboleta
Fác
il

6x

8APIQQE*acjejf+

r
fixa

17x20x14

Dimensões da caixa (cms):

25,5x30x15

em

m
ico
t
s
plá

lho

de

Dimensões do brinquedo (cms):

Blister

Pendentes

espe

51

0+

BABY SENSES
ROCAS PARA CARRINHO DE PASSEIO

Sist

ema de

ga
ncho universal

Aplicável no carrinho de passeio,
na alcofa e na cadeira auto

d
xa

Ca
i

em
ú s ic a

s
i do
t
r
ive
ia d
r
c
e
Com um espelho qu
luz
efeitos de

MÓBILE DANCING FRIENDS

00 000903 000 000

Este móbile vai entreter e acompanhar o bebé em todas as viagens.
S
 istema de gancho universal que permite fixá-lo na alcofa, no carrinho de
passeio ou na cadeira auto.
3
 simpáticos brinquedos que rodam ao som da música.
O
 espelho central reflete a imagem do bebé.

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

25x30x13

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

52

23x25,4x13,3

6x

8AKDQRA*hbiibj+

BABY SENSES
ROCAS PARA CARRINHO DE PASSEIO

6-36m

Tecido macio

Fácil de fixar

ac

ia

2 anéis

Um

espe

lho

MRS. ZEBRA
A Zebra fabricada em tecido e plástico macio com diferentes superfícies, é ideal
para o desenvolvimento da sensibilidade tátil do bebé.
Esta roca tem muitas atividades divertidas:
 Um espelho que cria reflexos e partes em plástico macio, ideais para o período da dentição;
 Uma bola transparente com coloridas bolinhas no interior;
L
 avável apenas à superfície.

Part

sti
e plá

m
ca

00 007202 000 000

6m -36m
Dimensões do brinquedo (cms):

14x25x7,3

Dimensões da caixa (cms):
Blister

18x25x6

6x

8APIQQE*acjfab+
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BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

3-36m

BOLINHA SOFT

Barulhinhos

Esta bola macia e leve é feita em tecido com diferentes texturas e cores contrastantes.
B
 arulhinhos.
 Ajuda a desenvolver a capacidade táctil, a
coordenação manual e a aprender a gatinhar.
 Lavável na máquina de lavar.

00 005835 000 000

3m-36m
Dimensões do brinquedo (cms):

9,5x9,5x9,5

Caixa aberta

Text
uras diferentes

Dimensões da caixa (cms):

14x14,9x10,5

6x

8APIQQE*aahdih+
M

e sons divert
dias
i do
o
l
e
s

BOLA MUSICAL
Uma bola macia e musical fabricada com diferentes texturas e um design multicolor.
M
 elodias divertidas e sons são ativados quando se agita ou faz rolar a bola.

Ajuda a desenvolver a capacidade tátil, a
coordenação manual e a aprender a gatinhar.
 O compartimento da bateria é removível para
lavagem na máquina.

00 005836 000 000

54

lodias qua

3m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

n
gita a bo
la
se a
do

Text
uras diferentes

Me

2 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

15x15x15

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

18,8x21x16

6x

8APIQQE*aahdje+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

NOV
O

po
sa

el com ma
sív
is
er

em plásti
co

n de
sco
-e

CONES MÁGICOS
Três cones em tecido e um sapo de plástico para ajudar a contar uma história
diferente de cada vez:
 Os três cones têm tamanhos diferentes, permitindo-lhes ser empilhados uns
em cima dos outros.

Cada cone pode ser invertido para se ver o outro fundo e os novos
personagens da história.
 É possível esconder o sapo debaixo de um dos cones e brincar ao escondeesconde.


Re
v

m o príncip
e
Co

s e perso
ndo
n
fu

Es c on
de

en s
ag

DUPLA
FACE

2 diferentes fundos com diversas personagens
1. Fundo Castelo
2. Fundo Floresta encantada

00 007898 000 000

6m -36m
Dimensões do brinquedo (cms):

16x24x16

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

21x22x6,5

6x

Os cones podem ser laváveis na máquina de lavar.

8APIQQE*agfbij+
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BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

NOV
O

5 personagens para brincar

2 Fantoches de dedo

3 personagens removíveis

pa ra g u a
so
rd
ol

ar

1. Quinta
2. Livro

Um Livro 2 em 1 em tecido, para brincar com a criança, com uma história diferente
em cada brincadeira:
 Quinta com uma porta que abre e fecha e uma janela, para brincar com os
animais.
 Livro de três faces que descreve o mundo dos animais da quinta.
5
 personagens incluídos: 3 são removíveis e 2 são fantoches de dedo.
L
 avável na máquina de lavar.

56

ns

LIVRINHO DOS ANIMAIS HAPPY COLOR

er
o s p s o n a ge

2 em 1

B

A porta abre e fecha

00 007897 000 000

6m -36m
Dimensões do brinquedo (cms):

19x16,5x2

Caixa
Aberta

Dimensões da caixa (cms):

30,3x22x4

6x

8APIQQE*agfbhc+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

NOV
O

roda amare
la
ativar as luzes e
para
os
so
ns
Gire a

Roda

Músicas e efeitos sonoros

BABY EXPLORADOR

00 007987 000 000

Um brinquedo eletrónico com luzes e sons que permite a criança entrar na
pele de um verdadeiro explorador.
G
 ire a roda amarela, mova os olhos e ative as luzes e sons.
 As diversas atividades manuais estimulam e aperfeiçoam os primeiros mo-

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

9x12x7

vimentos da criança.

Dimensões da caixa (cms):
Blister

21x16,5x9

6x

8APIQQE*agjbdc+
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BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

éu

d

he
oc

f a ce

nde uma luz

BABY BATEDEIRA
Um brinquedo eletrónico com luzes e sons que
permite a criança entrar na pele de um verdadeiro
Chef de pastelaria.
R
 ode a pega da batedeira para ativar divertidas
músicas e efeitos sonoros, e admirar as
bolas coloridas a mexer.
A
 s diversas atividades manuais estimulam e
aperfeiçoam os primeiros movimentos da
criança.

Fá
cil
d

ea
ga
rra
r

O

ch
ap

6-36m

8 músicas e efeitos
sonoros

00 007703 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

8x19x7

Anéis deslizantes

Dimensões da caixa (cms):

Caixa
Aberta

17,5x19x9

6x

Fác
il

8APIQQE*aeihbh+
d

BABY COZINHEIRA

r
garra
ea

Um brinquedo eletrónico com luzes e sons que permite a criança entrar na pele de um verdadeiro Chef
de cozinha.
 Coloque a panela sobre uma superfície para ativar as divertidas músicas e efeitos sonoros.
 Coloque o ovo na panela para ouvir as músicas e
os efeitos de som e luzes LED a piscar.
 O ovo e a tampa da panela são removíveis.

00 007683 000 000

el
ovív
em

Ov
or
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9 músicas e efeitos
sonoros

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

17x9x10

Caixa
Aberta

Dimensões da caixa (cms):

20x19x8

6x

8APIQQE*afdhdf+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

BABY PINTOR
8 músicas e efeitos sonoros

O

Um brinquedo eletrónico com luzes e sons que
permite a criança entrar na pele de um verdadeiro
artista.
P
 ressione o tubo de tinta para ativar divertidas
músicas e efeitos sonoros.
A
 s diversas atividades manuais estimulam e
aperfeiçoam os primeiros movimentos da
criança.

b
tu

00 007701 000 000

od

6m-36m

e tint

a roda

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

Dimensões do brinquedo (cms):

14x12x3

Dimensões da caixa (cms):

Caixa
Aberta

20x19x6,8

6x

8APIQQE*aeigje+

O

pin

cel
des

l i za

Fácil de agarrar

BABY REGADOR
ar
rod r
o
a
o
o s e g ad
r

efei
to
a po s son
nta or
do

Um brinquedo eletrónico com luzes e sons
que permite a criança entrar na pele de um verdadeiro jardineiro.
P
 ressione a flor para ativar divertidas músicas e
efeitos sonoros.
G
 raças ao sensor de movimento, ao girar o
regador de cabeça para baixo pode ouvir o som
da água e melodias encantadoras.
A
 s diversas atividades manuais estimulam e aperfeiçoam os primeiros movimentos da criança.

8 músicas e
efeitos sonoros
de
lha
e
b
Aa

sliza

00 007700 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

14x12x7

Caixa
Aberta

Dimensões da caixa (cms):

18,2x19x8

6x

8APIQQE*aeigih+

Fácil de agarrar

59

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

1-3a

Ao pressionar na torrada

NOV
O

a cr
ia

nç
a pode ouv

Uma torradeira
eletrónica com luzes,
sons e diferentes
atividades manuais

ir
d

As mãos movem-se
para cima e para baixo

iver
tida
sm

úsic
a

ses
ons

O temporizador roda

Pode escolher o seu sabor favorito e ouvir melodias divertidas.

MR TOSTA
Uma torradeira eletrónica com luzes, sons e diferentes atividades manuais
que permitem a criança entrar na pele de um verdadeiro Chef de cozinha!
 A criança pode brincar a fazer a sua própria torrada
 Ao pressionar na torrada a criança pode ouvir divertidas músicas e sons.
 Ao pressionar no botão direito …a torrada fica pronta!
 Pode escolher o seu sabor favorito e ouvir melodias divertidas.
 Com diferentes atividades para desenvolver a coordenação manual.
O
 temporizador roda
A
 s mãos movem-se para cima e para baixo

60

00 009224 100 000

2 x AA 1,5 V
(incluídas)

1a-3a
Dimensões do brinquedo (cms):

23x14x7

Caixa
Aberta

Dimensões da caixa (cms):

21,2x25,28x8,5

6x

8APIQQE*aiedea+

BABY SENSES
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

Ecrã rotativo

TELEMÓVEL VIBRA
& CAPTA
O primeiro “telemóvel” do bebé, que permite selecionar 10 sons de toque diferentes, acompanhados por efeitos luminosos e vibração.

00 060067 000 000

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m-36m

10 t o

qu
e
es

Dimensões do brinquedo (cms):

11x21,3x11

Caixa
aberta

luzes

6,5x13,5x4

Dimensões da caixa (cms):

6x

8AKDQRA*hdjefg+

Efeitos vibração

PIÃO AQUARIUM
Pião eletrónico com motivos do mar. Rotação
dos peixinhos coloridos e divertidos.
 Com efeitos de luz e melodias.
 Ajuda a desenvolver a coordenação manual e a
sensibilidade musical.

Pe

6m-36m

rid
colo

2x AA 1,5 V
(incluídas)

s
ixe

00 070074 000 000

os

Dimensões do brinquedo (cms):

15x20,5x15

Dimensões da caixa (cms):
Caixa
aberta

17,7x24,8x16,5

6x

8AKDQRA*ggidcj+

Com luzes e sons

61

BABY SENSES
BRINQUEDOS PARA CADEIRA DE PAPA

6-18m

tiva-se uma melodia

h
lin

FRUTA MUSICAL
Brinquedo eletrónico colorido para a cadeira de papa.
 As frutas rodam, cada uma delas com diferentes
cores, formas e superfícies.
 Rodando a maçã, ativa-se uma melodia para
desenvolver a sensibilidade musical.
 Prática ventosa.

00 005833 000 000

2x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m-18m

Dimensões do brinquedo (cms):

13x16,5x8,5

am

aç
ã, a

Bo

as

As frutas rodam

s
rida
o
l
co

Dimensões da caixa (cms):

da
nd
o

14,5x21x11

6x

Ro

3 frutos coloridos

8APIQQE*aahdgd+
BRINQUEDOS PARA O BANHO

e

sonoros, melo
dia
tos
i
e
s
f

HIPPO
el

es
uz

Co
m

6-36m

Hipopótamo eletrónico flutuante com um
simpático peixinho na bóia, que ativa luzes e sons
quando é pressionado.
S
 ensor de movimentos: ativam-se efeitos sonoros quando o hipopótamo se move na água.

00 070306 000 000

2x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

13x18x9

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

62

Com sensor de
movimento

15x21,1x10,5

6x

8AKDQRA*jbiafj+

BABY SENSES
BRINQUEDOS PARA O BANHO

6-36m

BUBBLE ISLAND
A Bubble Island é um centro de atividades que
flutua exclusivamente pensado para a hora do
banho, e com diferentes atividades.
 Um escorrega para os 2 peixinhos.
U
 m moinho para brincar com a água.

Ao pressionar o polvo, as bolas de sabão
mágico saem do vulcão.

Esc

orr
e
pei ga pa
xin ra
hos os

Bolas de sabão
Pressiona o polvo

00 070106 000 000

6m-36m
Dimensões do brinquedo (cms):

23,5x9,5x19

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

25x21x18,8

6x

8AKDQRA*jbfhhf+
FLORZINHA REGA E GIRA
Um centro de atividades colorido com efeitos de água
mágicos para se divertir juntamente com o seu filho no
momento do banho.
 Com brincadeiras divertidas para a água.
C
 om uma ventosa para colocar na banheira ou
chuveiro.
 Encha o regador com água para fazer a flor girar.
 Estimula o desenvolvimento das capacidades de
coordenação manual do seu filho.
R
 egador incluído
 Efeitos de água mágicos

1-3a

Com uma ventosa para colocar
na banheira ou chuveiro

Regador

NOV
O

00 009223 000 000

1a-3a

A flor gira

Dimensões do brinquedo (cms):

9,5x21,5x8,5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

25,2x21,2x10

6x

8APIQQE*aicide+

Efeitos de água
mágicos
63

5ª ETAPA

EXPLORAR O MUNDO EM
MOVIMENTO?
MISSAO CUMPRIDA!

Aqui estamos nós na mais dinâmica
etapa desta aventura, a parte onde o
seu filho começa a mover-se, a andar
e a explorar. E fazem-no de forma
inesperada, experimentando diferentes
movimentos e aprendendo para dar os
primeiros passos naquilo que é novo,
interessante e um espaço de diversão
para eles. A sua alegria é contagiante,
a diversão cresce e a viagem espalha-se em todas as direções... Como pode
acompanhá-los?

Aprende a mover-se enquanto
brinca.
Move ‘n’ Grow é a linha de produtos especificamente desenvolvida para satisfazer a necessidade
natural da criança se mexer. Quando a criança começa a mexer-se, precisa de desenvolver
capacidades que a vão "acompanhar" nas suas primeiras descobertas do mundo que a rodeia
e, ao mesmo tempo, estimular o seu desenvolvimento motor... Em cada nova descoberta, vai
adquirindo confiança, controlo e equilíbrio, até se tornar independente.

MOVE ‘N’ GROW

0+

TAPETES

TUMMY PAD
Almofada ergonómica

Tapete colorido e extremamente macio que oferece um amplo conjunto de primeiras atividades,
descobertas e estimulação.
A
 forma ergonómica da almofada permite
utilizá-lo em 2 posições: de barriga para cima,
para o bebé relaxar e descobrir o que o rodeia,
e de barriga para baixo, para brincar com os
brinquedos suspensos.

3 br
i
Rem nquedo
ovív s
eis

00 002572 000 000

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

77x90x4

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

45,2x39,8x12

6x

Com o exclusivo Sistema “SlideLine”

8AKDQRA*hegibc+
BUBBLE GYM

25 minutos de música e com ligação a um MP3

00 069028 000 000

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

mu
ltia
tiv
ida
de
s

luzes

Com

pai
nel
el

et r

ón
ico

7 br
inqu
edo
s

Tapete acolchoado eletrónico com desenhos
atrativos, cores vivas e uma almofada macia
em forma de ouriço.

U
 m arco com 7 brinquedos suspensos: um
espelho, ruidinhos, anéis em plástico macio
para a dentição, etc...
 Um painel eletrónico com efeitos de luz multicolor.
 25 minutos de música pré-gravada.
 É possível ligar um leitor mp3 para personalizar e tocar a música preferida do bebé.

Dimensões do brinquedo (cms):

86x46x86

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

65x50x12,2

4x

8APJLOH*afifbd+

Almofada incluída
67

MOVE ‘N’ GROW

0+

TAPETES

Com
8

4 pontos de toque
eletrónicos
m

elod
Parte eletrónica
removível

bo

Bola

let
a

Lu

ze

s

ias e
s
o
n
s
de ani
mais

Tapete lavável
na máquina

plá
de

sti
c

e
las
o co
o
b
m coloridas

ab
um

or

TAPETE MUSICAL DA SELVA
Este tapete acolchoado com atividades eletrónicas e manuais oferece diversão
com os famosos animais da selva: o tigre, o macaco, o elefante e a girafa:
 Pontos de contacto que ativam 8 melodias e diferentes sons de animais;
 Bola de plástico com coloridas bolas e com uma borboleta em movimento;
 Um caracol com o jogo do “cu - cu”;
 Um espelho escondido na orelha do elefante;
 Parte eletrónica removível que permite a lavagem do tapete na máquina.
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00 007206 000 000

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

0m+

Dimensões do brinquedo (cms):

72x72x4

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

39x40,5x10,8

6x

8APIQQE*acjfej+

MOVE ‘N’ GROW

0+

TAPETES

5 anéis para pendurar os brinquedos

NOV
O

90 cms

Lavável na máquina

140 cms

Tapete extra grande

Fácil
de arrumar

TAPETE FLORESTA XXL
Um tapete extra grande, macio e colorido: 140 x 90 cm de espaço para as
crianças brincarem à vontade. Graças às duas cordas, o tapete é fácil de
fechar e arrumar. Os animais da floresta estimulam a curiosidade do bebé e
incentivam à interação.
 Formato extra grande para aumentar a área da brincadeira
 5 anéis para pendurar diferentes brinquedos (brinquedos não incluídos)


00 007945 000 000

0m+
Dimensões do brinquedo (cms):

140x90x2

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

47,5x35,2x10,7

6x

Lavável na máquina de lavar

8APIQQE*aghdfa+
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MOVE ‘N’ GROW
TAPETES

2-9m
Anel com

NOV
O

b
co
as
ol

B
ica

loridas

Forma ergon
óm

o p py

lho

co
mb

Lav

arulhinhos

Espe

ável na m
áq
uin

a

3 brinquedos
removíveis

TUMMY TIME ALMOFADA BOPPY

70

A almofada Tummy Time torna divertida e segura a brincadeira do bebé de barriga para baixo, recomendado pelos pediatras. A forma ergonómica garantida pela
Boppy faz com que seja a almofada ideal para reforçar os músculos do bebé na
posição supina (deitado de barriga para cima) tornando este momento divertido
graças aos três brinquedos removíveis: um espelho em forma de elefante, que
estimula a curiosidade e a descoberta, um livro em tecido com os animais preferidos das crianças, os primeiros números e um anel com bolas coloridas que fazem
um som divertido.
 Forma ergonómica garantida pela Boppy
 3 brinquedos estimulantes removíveis
 Lavável na máquina de lavar

ro
Liv

em

o
cid
te

00 007946 000 000

2m-9m
Dimensões do brinquedo (cms):

38x10x30

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

30,7x9,7x36,5

6x

8APIQQE*aghdgh+

MOVE ‘N’ GROW
TAPETES

TAPETES PUZZLE
ANIMAIS

1-4a
l
rtáve

Dois tapetes macios e confortáveis onde o bebé pode brincar, rastejar, explorar e descobrir números e animais.
6
 peças de puzzle, cada uma com um animal que se
encaixam para formar o tapete.
D
 esenhos simples para fácil reconhecimento das imagens.
6
 animais destacáveis a partir da base.
L
 aváveis.

fo
e con
Suave

00 007162 000 000

1a-4a
Dimensões do brinquedo (cms):

93x62x2

Dimensões da caixa (cms):
Janela aberta

31x31x6

Animais Destacáveis

6x

6 peças

8APIQQE*acidca+
TAPETES PUZZLE CIDADE
& CASTELO

9 peças

Dois tapetes, suaves e confortáveis, onde o bebé pode brincar, gatinhar, explorar e descobrir todas as “diversões” da
cidade ou o fantástico mundo dos doces e guloseimas.
 9 peças de puzzle que se encaixam para formar um
tapete.
 Cidade: o carro dos bombeiros e da polícia são destacáveis.
Castelo: 3 personagens removíveis.
 Laváveis.

Lavável

NOV
O

00 007163 000 000 CIDADE
00 005316 000 000 CASTELO

1a-4a

Carros e Personagens
Destacáveis

Dimensões do brinquedo (cms):

93x93x1

Janela aberta

Dimensões da caixa (cms):

31x31x9,2

6x

CIDADE

8APIQQE*aciddh+

CASTELO

8APIQQE*aghcee+
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MOVE ‘N’ GROW
GINÁSIOS

3-12m

sio
ná
Gi
ele

tró

m dive
o co
nic
des
rsas ativida

3 pende
nt
e
ovíveis
em
sr

A rã é ideal para o
período da dentição

A tartaruga é uma
roca eletrónica

A libelinha desenvolve
a capacidade tátil

GINÁSIO MUSICAL HIPPO
O hipópotamo e os seus amigos acompanham a coordenação dos primeiros
movimentos do bebé e oferecem atividades divertidas com 3 pendentes removíveis:
U
 ma rã em plástico macio para o período da dentição;
 Uma tartaruga musical que estimula a capacidade auditiva;
 Uma libelinha de diferentes materiais para estimular a capacidade tátil.
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00 005195 000 000

2x AAA 1,5 V
(não incluídas)

3m-12m

Dimensões do brinquedo (cms):

66x52x50

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

30,5x51x10,2

4x

8AKDQRA*icedib+

MOVE ‘N’ GROW
GINÁSIOS

in
Pa

ó
letr
el e

n

e ativ
ico d

3-36m

s
idade

Luzes
Melodias e
efeitos sonoros
emovíveis

tes r
3 penden

1

ná si o
. Gi

2. B

rincar sen

3em1

3. Brincar e

ta

m

pé

do

Dim.: 70x60x28 cms

Dim.: 70x30x28 cms

GINÁSIO DELUXE
Um ginásio confortável que se transforma numa mesa com 2 alturas para
acompanhar o crescimento do bebé e estimular o desenvolvimento da coordenação motora.
 3 posições para brincar: deitado, sentado ou em pé.
 O painel central do ginásio transforma-se numa mesa para múltiplas atividades.
 Muitas atividades, efeitos sonoros divertidos e um piano musical.
 3 pendentes removíveis.

Dim.: 70x50x28 cms

00 065408 200 000

3x AA 1,5 V
(não incluídas)

3m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

53x43x47

Box

Dimensões da caixa (cms):

40,5x62x27

2x

8AKDQRA*iigjgj+
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MOVE ‘N’ GROW
r
ze
fa

o movimento pop up

na

am
oe

da

pa
ra

PRIMEIROS PASSOS

io
es s
Pr

Melodias e luzes

Vire o doce para
ouvir o som da
roca

HAPPY SHOPPING

74

O Happy Shopping é um brinquedo para primeiros passos 4 em 1 bilingue: ajuda o bebé a ficar de pé e a dar os primeiros passos em segurança, ao mesmo tempo,
é um centro de atividades bilingue e carrinho para que possa fazer as compras
como a mamã e o papá:
1. Primeiros passos: para aprender a andar em total segurança;
2. Centro de atividades bilingue: com um leitor scanner eletrónico removível,
que reconhece 3 objetos à distância e ensina as cores, nomes e formas em
português e inglês.
3. J ogo de Encenação: a criança diverte-se a imitar os adultos, colocando os produtos no carrinho e usar o leitor scanner para fazer as compras.
4. Happy Shopping tem inúmeras atividades mecânicas: rocas, pop ups, peças
que deslizam e fazem barulhinhos e um divertido puzzle: a criança vai aprender
a reconhecer as formas dos objetos e encaixá-los no lugar certo, dentro do carrinho de compras!

00 007655 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

9m-24m

Dimensões do brinquedo (cms):

29x60x60

Caixa com
janela

Dimensões da caixa (cms):

55x48,5x17

4x

8APIQQE*ahcage

MOVE ‘N’ GROW

4em 1

1. Primeiros passos

9-24m

2. Centro de atividades bilingue

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

os

eo
bje
t
orm
as,
cor
es

o
os
aç

ve
l

L

eit
or

que
reconh

e ce f

Carrinho de

com
pr
as
es
p

3. Carrinho de compras

ví
sca
nner remo

4. 3 objetos removíveis
para a mesa de atividades
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MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

9-24m

Roda o relógio

Rode a bola e
descubra os
barulhinhos das
bolas coloridas

Rode os
3 cilindros

2em1
1. Centr

2. Atividad

od

es

ades

nuais

tivid

ma

ea

PRIMEIROS PASSOS HAPPY HIPPY
Um divertido andador muito colorido que ajuda o bebé a dar os primeiros
passos.
 4 grandes rodas que dão estabilidade à criança.
 Centro de atividades que oferece 5 diferentes atividades manuais: um
espelho, um relógio que roda, uma flor que se move, uma bola rotativa
com barulhinhos.
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00 005905 100 000

9m-24m
Dimensões do brinquedo (cms):

33x42,5x37

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

51x39,5x18,4

4x

8APIQQE*afgfgj+

MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

2em1

e atividad

passos

2. C
e

n

d
tro

es

uzes e son
ml
s
co

s
ro

1. Prim
ei

9-24m

PRIMEIROS PASSOS MUSICAIS
Estes andadores "2em1" ajudam os bebés a ficar de pé e a dar os primeiros
passos em segurança. É também um centro de atividades muito divertido.
 Sensor de movimento que incentiva o bebé a andar: quando o bebé
anda, melodias divertidas são ativadas e quando o bebé pára, a melodia
também pára.
 Centro de atividades divertido, com jogos, luzes e atividades mecânicas.

00 065261 000 000 UNISEXO
00 065261 200 010 ROSA
00 065262 000 000 PINGUIM

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

Dimensões do brinquedo (cms):

38x40,5x40,5

Caixa

UNISEXO

8AKDQRA*ccecbb+

ROSA

8AKDQRA*hbdgfe+

9m-24m

Dimensões da caixa (cms):

40,3x49,3x15,3

4x

PINGUIM

8AKDQRA*hdfgcf+
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MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIROS PASSOS

NOV
O
Brinquedo para empurrar &
Brincar à caça ao osso
30 metros de distância
para detetar o osso

Luz intermitente no topo
do chapéu do cão

CÃO DETETIVE
Sherlock, o cão detetive, é especialista em descobrir o osso escondido a uma
distância considerável guiando a criança a descobri-lo também.
Uma divertida caça ao osso, simples e intuitiva. Os pais e amigos irão esconder
o osso com o intuito do Sherlock e a criança descobrirem onde se encontra o
osso escondido. O cão, graças a uma tecnologia especial é capaz de capturar
o osso à distância e através de sons e luzes coloridas consegue orientar a
criança a encontrá-lo também.
Esconde e encontra o osso oculto.
As luzes e os sons vão aumentado progressivamente detetando que estão
cada vez mais perto de encontrar o osso.
78

00 007417 000 000

2x AAA
3xAA 1,5V
(não incluídas)

1a-4a

Dimensões do brinquedo (cms):

41x45x17

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

33,2x25,2x17,2

6x

8APIQQE*aecgcd+

1-4a

4 indicações especiais:
V
Luz

ermelh

a–
ain

1.

da e

s tã o l o
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ã
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2.
L

!!

rela – e
Ama
st

e
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chegar mais
to!

os

e
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stá muito pe
r

!
to

3
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e rd e – o

p

uz V
.L

Descobre onde está o osso

2em1
Luzes coloridas e música: quando encontram o osso!!
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BABY RODEO & MISS RODEO
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Com um novo design, Baby Rodeo é um emocionante cavalgável eletrónico
adequado para crianças a partir dos 12 meses.
 O brinquedo ganha vida: graças aos sensores, Baby Rodeo move os
olhos e relincha de alegria quando é acariciado e alimentado com uma
cenoura.
 3 modos de uso:
1. Baloiçar: graças à sua base;
2. Cavalgar: permite que a criança monte de forma independente;
3. Centro de atividades eletrónico:
2 botões com música e sons;
 Novo design apelativo.

Max 25 kg
00 007907 000 000 BABY RODEO
00 007907 100 000 MISS RODEO

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a-3a
Dimensões do brinquedo (cms):

30x58x64

Caixa com
janela

BABY RODEO

Dimensões da caixa (cms):

47,9x60,2x33,7

1x

MISS RODEO

8APIQQE*afdbjd+ 8APIQQE*aigidc+

3 MODOS DE USO:

3em1

12m+

1-3a

1. Baloiçar
Graças à sua base
que oferece maior
estabilidade para os
mais pequeninos

2. Cavalgar
Sem a base, para os
cowboys mais experientes
podem galopar no cavalo
de forma independente

18m+

3. Centro de atividades
O chapéu é um centro de
atividades repleto de sons
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NOV
O

Max 20 kg
QUATTRO
Um cavalgável com 4 modos de uso para acompanhar o crescimento da criança:
1. Baloiço: adaptado às crianças mais pequenas graças às estáveis bases curvas, ao
apoio protetor dos braços e ao cinto de segurança.
2. C
 arrinho de Passeio: com o apoio dos pés, cinto de segurança e uma prática
pega que permite ao adulto empurrar e controlar a criança.
3. Empurra e Anda: ajuda a criança a equilibrar-se nos seus primeiros passos.
4. Cavalgável: a criança desloca-se sozinha sobre as rodas, com o impulso das pernas.
 Com um painel eletrónico removível no volante e um compartimento no assento.

00 060703 000 000 LARANJA
00 060703 100 000 ROSA
00 060703 200 000 VERDE
00 060703 300 000 VERMELHO

2x AA 1,5 V
(não incluídas)

Dimensões do brinquedo (cms):

35x81x64

Caixa

82

9m-36m

Dimensões da caixa (cms):

65x46,5x40

1x

9-36m

4 MODOS DE USO:

9m+
12m+

1. Baloiço

3. Empurra e Anda

9m+

4 em 1
18m+

2. Carrinho de
Passeio

4. Cavalgável

LARANJA

8AKDQRA*jbdddh+

ROSA

VERDE

VERMELHO

8AKDQRA*hegeaj+ 8APJLOH*afihfj+ 8APIQQE*aiehdj+
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Max 20 kg
ALL AROUND

84

O novo cavalgável All Around é ideal para o desenvolvimento da coordenação motora. Possui rodas giratórias para uma total liberdade de movimentos e diversão.
 
Com 2 modos de uso acompanha a criança ao longo das várias fases do
seu crescimento:
1. Empurra e Anda: Pega ergonómica que permite aos pais puxar e passear a criança.
2. C
 avalgável: para as crianças que são capazes de utilizar as suas pernas
para se movimentarem.
 Com o som da buzina e compartimento
debaixo do banco.

8APIQQE*ahedeb+

00 007347 010 000 MENINA
00 007347 020 000 MENINO

1a-3a
Dimensões do brinquedo (cms):

26x52x43

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

52,3x28,3x28,5

2x

8APIQQE*ahedfi+

MOVE ‘N’ GROW
CAVALGÁVEIS
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Max 20 kg
CAVALGÁVEL ALL AROUND
O cavalgável All Around é ideal para o desenvolvimento da coordenação motora. Possui rodas giratórias para uma total liberdade de movimentos e diversão.
 Com 2 modos de uso acompanha a criança ao longo das várias fases do seu
crescimento:
1. Empurra e Anda: Pega ergonómica que permite aos pais puxar e passear a
criança.
2. C
 avalgável: para as crianças que são capazes de utilizar as suas pernas para
se movimentarem.
 Volante eletrónico para a máxima diversão: 5 melodias, 9 efeitos sonoros,
chave para pôr o motor a trabalhar, buzina, e luzes coloridas e um livrinho.
 Com sons e compartimento debaixo do banco.

00 007347 100 000

2x AAA 1,5 V
(não incluídas)

1a- 3a

Dimensões do brinquedo (cms):

26x52x43

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

52,3x28,3x28,5

2x

8APIQQE*afeaai+
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1-3a
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AVIÃOZINHO
CAVALGÁVEL
Charlie é um avião cavalgável “2em1” que ajuda a desenvolver as capacidades motoras.
2
 modos de uso para acompanhar o crescimento do bebé: Empurra e vai e cavalgável.
 Com atividades manuais: a hélice gira, a alavanca move-se e a bússula roda.
D
 ispõe de um compartimento debaixo do banco.

Inclui diversas
atividades manuais

00 005235 000 000

1. Em
p

2em 1

2. C
av

Dimensões do brinquedo (cms):

34x39x47

v ai

á vel

e
ra

alg

ur
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1a - 3a
Dimensões da caixa (cms):
Caixa

50,5x31,5x33,8

2x

Max 20 kg

8AKDQRA*icgjhc+
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Max 20 kg
TRICICLO PELICANO

00 006714 000 000

Um divertido triciclo com a cabeça de um pelicano, com as suas patinhas nos
pedais e 2 modos de uso:
 Empurra e Anda: a altura da pega telescópica pode ser ajustada para se
adaptar à estatura dos pais.
 Pedalar livre: a pega telescópica é removida para a criança poder pedalar
livremente.
 Sistema de bloqueio de direção e sistema de roda livre on/off.
 Com um cinto de segurança, um compartimento no bico do pelicano e
uma cesta.

18m - 5a
Dimensões do brinquedo (cms):

40x51x68

Caixa

Τρίκυκλο ποδηλατάκι «Πελεκάνος»
Rowerek trójkołowy Pelikan
Трехколесный велосипед Пеликан
Pelikan üç tekerlekli bisiklet
ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺠﻌﺔ
Триколісний велосипед Пелікан

EN Front basket

IT Cestino Frontale

ES Mango Telescópico

PT Pega telescópica

NL Mandje aan de voorkant
EL Μπροστινό Καλαθάκι

PL Przedni koszyk na zabawki

TR Ön sepet

 ﺳﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻴﺔAR

PL Naciśnij i jedź!
RU Толкай и двигайся

ES Empuja y guía
PT Empurra e Anda

RU Еду самостоятельно

ES Triciclo totalmente libre

TR Gezinti için Üç tekerlekli bisiklet

PT Triciclo em Liberdade
NL Trap in volle vrijheid

ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺮﺓ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ

 ﺍﺩﻓﻊ ﻭﺍﺫﻫﺐAR

AR

UK Рухаюсь самостійно

EL Τρίκυκλο Ελεύθερο

t basket
Fron

NL Telescoophandgreep

EL Πτυσσόμενη Χειρολαβή

PL Uchwyt teleskopowy

RU Телескопическая ручка
TR Teleskopik itme kolu

 ﻣﻘﺒﺾ ﺗﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮAR
UK Телескопічна ручка

EN Metal frame

IT Telaio in Metallo

FR Structure en métal

DE Metallrahmen

ES Estructura en Metal

PT Chassis de metal
NL Metalen frame
EL Μεταλλικός Σκελετός
EN The fish are not included

PL Metalowy stelaż
RU Рама из металла
TR Metal şase

EN Steering lock with on/off system
IT Blocca Sterzo con sistema di chiusura

 ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲAR

FR Système de blocage de la direction

UK Рама з металу

PL Rybki nie są dołączone do produktu
RU Рыбки не включены в состав изделия

ES Los peces no están incluidos
PT Peix
Peixes não incluídos
NL De v
vissen zijn niet inbegrepen

ES Bloqueo para Manillar con sistema de cierre

Ce

h and Go
Pus

EL Τα Ψαράκια δεν περιλαμβάνονται

IT I Pes
Pesci non sono inclusi
FR Les p
poissons ne sont pas inclus
DE Die Fische sind nicht enthalten

DE Lenkersperre mit Verschlusssystem

TR Balıklar dahil değildir

 ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﺰﻭﺩﺓAR
ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ

s tin o

Fr o n t

ale

justable seat
Ad

UK Рибки не включені до складу виробу

EN Seat belt

PT Sistema on/off de bloqueio da direção

IT Cintura di sicurezza

NL Stuurblokkering met vergrendelsysteem

FR Harnais de sécurité

EL Κλείδωμα τιμονιού με σύστημα κλεισίματος

DE Sicherheitsgurte

PL Blokada kierownicy z systemem zamykania

ES Cinturón de seguridad

RU Стопор руля с замыкающей системой

Develops psycho-motor skills

NL Veiligheidsgordel

Se

EL Ζώνη ασφαλείας

UK Стопор керма з замикальною системою

PL Pas bezpieczeństwa
RU Ремень безопасности

lli n

o re g o l a b

Kids learn to sit, ride and pedal all at the same time; this improves their balance
and the control they have over coordinating their movements.

il e

IT

Sviluppa le capacità psicomotorie

Sta seduto, guida e pedala acquisendo gradualmente la stabilità e migliorando
il controllo e la coordinazione dei movimenti.

TR Emniyet kemeri

 ﺣﺰﺍﻡ ﺃﻣﺎﻥAR

EN Hold-all Basket

DE Einhängekorb
ES Cesta Portaobjetos

EL Ελεύθερη ρόδα με σύστημα εμπλοκής

PT Cesto Porta-Objetos

PL Wolne koło z systemem blokowania pedałów

NL Boodschappennet
EL Καλαθάκι για τα αντικείμενα

TR Kilitleme mekanizmalı serbest tekerlek

PL Koszyk Na Przedmioty

 ﺩﻭﺍﺳﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖAR

RU Корзина Для Вещей

UK Вільна педаль з системою блокування

TR Eşya Taşima Sepeti

ﺳﻠﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
 ﺳAR
UK Кошик Для Речей

www.chicco.com
www
com

Attenzione:

Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.
Età di utilizzo: da 18 mesi a 5 anni (con un peso ﬁno a 20 kg).
Solo per uso domestico esterno ed interno.

Atención:

El montaje de este juguete debe ser realizado únicamente por un adulto.
Edad de utilización: desde 18 meses hasta 5 años (con un peso de hasta 20 kg.).
Sólo para uso doméstico exterior e interior.

Atenção:

A montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por um adulto.
Idade de utilização: dos 18 meses aos 5 anos (crianças até 20 kg de peso).
Apenas para uso doméstico no exterior e no interior.

Boosts children’s

Let op:

Le montage de ce jouet doit obligatoirement être effectué par un adulte.
Âge d’utilisation : de 18 mois à 5 ans (poids maximum de 20 kg).
Seulement pour un usage domestique externe et interne.

Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
Gebruiksleeftijd: vanaf 18 maanden tot 5 jaar (met een gewicht tot 20 kg).
Alleen voor gebruik buiten- en binnenshuis.

Achtung:

Προσοχή:

Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden.
Verwendungsalter: von 18 Monaten bis zu 5 Jahren (mit einem Körpergewicht bis zu 20 kg).
Nur für den Hausgebrauch in der Wohnung und im Freien bestimmt.
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Uwaga:
Montaż tej zabawki musi być wykonany wyłącznie przez dorosłą osobę.
Wiek użytkowania: od 18 miesięcy 5 lat (przy wadze dziecka do 20 kg).
Zabawka jest przeznaczona wyłacznie do uzytku domowego – wewnatrz i na zewnatrz.

Η συναρμολόγηση αυτού του παιχνιδιού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έναν ενήλικα.
’Ηλικία χρήσης: από 18 μηνών έως 5 χρονών (με μέγιστο βάρος 20 κιλά).
Μόνο για εσωτερική και εξωτερική οικιακή χρήση.

Увага!
Складання цієї іграшки повинне виконуватися тільки дорослою особою.
Вік: з 18 місяців до 5 років (вагою до 20 кг).
Yalnızca ev kullanımı kapalı ve açık ortamlar içindir.

Read the instructions carefully and keep for future reference.
Leggere e conservare.
Lire et conserver.
Bitte die Gebrauchsanweisungen lesen und aufbewahren.
Leer y conservar.
Ler e conservar para futura referência.
Lezen en bewaren.
Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες.
Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość.
Прочесть и сохранить.
Okuyunuz ve saklayınız

Внимание!
Сборка этой игрушки должна выполняться только взрослым лицом.
Возраст: с 18 месяцев до 5 лет (весом до 20 кг).
Только для домашнего использования внутри и снаружи помещений.

CAUTION: MUST ONLY BE ASSEMBLED BY AN ADULT

Attention :

oc

Dikkat:
Bu oyunun montajı yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
Kullanım yası: 18 aydan 5 yasına kadar (20 kg agırlıga kadar).
Тільки для домашнього використання всередині і зовні приміщень.

Прочитати і зберегти.
Leia e conserve

:ﺗﻨﺒﻴﻪ

.ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
 ﺳﻨﻮﺍﺕ )ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ5  ﺷﻬﺮﺍ ﹰ ﺇﻟﻰ18  ﻣﻦ:ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
.( ﻛﻴﻠﻮ20 ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﻓﻘﻂ

EN

It boosts their creative skills

Riding around on a Trike gives kids freedom to explore
and discover so many new things.
IT

Sviluppa l’immaginazione

Pedalando in sella al suo triciclo si muove in libertà,
esplorando ogni volta nuovi percorsi.
FR

Développe son imagination

En pédalant sur la selle de son tricycle,
il se déplace en toute liberté et découvre le monde.

DE

Entwickelt die psychomotorischen Fähigkeiten

Der Nachwuchs lernt zu sitzen, zu fahren und gleichzeitig in die Pedalen zu
treten. Das verbessert das eigene Körpergefühl, das Kind wird immer besser
darin seine Balance zu halten, und kann die eigenen Bewegungen immer
einfacher optimal koordinieren.
ES

Desarrolla las capacidades psicomotoras

Está sentado, conduce y pedalea adquiriendo la estabilidad y mejorando el
control y la coordinación de los movimientos.
PT

Desenvolve as capacidades psicomotoras

Sentado, guia e pedala, adquirindo gradualmente estabilidade e um melhor
controlo e coordenação dos movimentos..
NL

Ontwikkelt de psychomotorische capaciteiten
Zit, fietst en trapt, waardoor hij geleidelijk stabiliteit krijgt
en de controle en coördinatie van de bewegingen verbetert.

Triciclo Pellicano - Tricycle Pélican - Dreirad
reirad
reira
re
rad Pelik
Pelikan
Pelikka
kan
Triciclo
Pelícano - Triciclo Pelicano - Driewieler
Tri
Tr
rriewieler
iew
ewiele
ew
wieleer Pelikaan
Pelikaa
Pelika
kaa
aan

Warning:

Développe ses capacités psychomotrices

L’enfant est assis, conduit et pédale, acquérant ainsi graduellement la stabilité et
améliorant le contrôle et la coordination de ses mouvements.

io
er

Max. 20 kg/44lbs
This product must be assembled by adults only.
Age: From 18 months up to 5 years of age (for children of up to 20 kg/44 lb of weight).
For domestic indoor and outdoor use only.

FR

with on/off
eel
sy
wh

ib

PT Sistema on/off de roda livre
NL Vrije pedaal met vergrendelsysteem

RU Свободная педаль с системой блокировки

Pelican
Tricycle

el

IT Cestello Porta Oggetti
FR Panier Porte-Objets

Pe d a l

UK Регульоване седло

ES Pedal libre con sistema de bloqueo

cagg

 ﻣﻘﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞAR

DE Freies Pedal mit Blockiersystem

n g i e Va i

oc

ES Sillín regulable
NL Verstelbaar zadel

IT Pedale libero con sistema di bloccaggio
FR Roue libre avec système de blocage

S pi

bl

TR Ayarlanabilir sele

m
ste

PL Regulowane siodełko
RU Регулируемое седло

PT Assento regulável

EN Free wheel with on/off system

EL Ρυθμιζόμενη Σέλα

IT Sellino Regolabile
FR Siège ajustable
DE Einstellbarer Sitz

Fre
e

UK Ремінь безпеки

EN Adjustable seat

8APIQQE*abbhjh+
EN

PT Cinto de segurança

TR Açma kapama mekanizmalı direksiyon kilidi

ﺇﻏﻼﻕ/ ﺣﺎﺻﺮ ﺍﳌﻘﻮﺩ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻓﺘﺢAR

2x

PL Rowerek trójkołowy na pierwsze spacery

FR Pédale en toute liberté
DE Sich frei bewegendes Dreirad

TR İt ve Git

UK Штовхай і рухайся

EL Σπρώξε και Προχώρα

IT Maniglione Telescopico

FR Barre télescopique

DE Ausziehbarer Griff

ES Cesto Frontal

PT Cestinho frontal

UK Передній кошик

FR Tricycle Promenade Guidée
DE Zum Schieben

NL Duwen en rijden

51,5x28,8x24,8

EN Telescopic handle

FR Panier avant

DE Körbchen

RU Передняя корзина

Dimensões da caixa (cms):

DE

Es entwickelt Fantasie

Auf dem Dreirad herum zu fahren gibt Kindern
die Freiheit die eigene Umwelt zu erforschen und zu entdecken.
ES

Desarrolla la imaginación

Al pedalear a caballo de su triciclo se mueve
en libertad, explorando cada vez nuevos recorridos.
PT

Desenvolve a imaginação

Pedalando no seu triciclo, move-se em liberdade explorando,
em cada passeio, novos percursos.
NL

Ontwikkelt de verbeelding

Door op zijn driewieler te fietsen, beweegt het kind vrij
en ontdekt iedere keer nieuwe trajecten.
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Made in China - Fabbricato in Cina - Fabriqué en Chine - Fabricado en China - Fabricado na China - Vervaardigd in China - Παράγεται στην Κίνα
Wyprodukowano w Chinach - Изготовлено в Китае - Çin’de üretilmistir - Виготовлено в Китаї.
Dystrybutor: Artsana Poland Sp. z o.o.
01-377 Warszawa ul. Połczyńska 31a
info.pl@artsana.com
ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAGLIK URUNLER A.S
Eski Uskudar Yolu Erkut Sokak Uner Plaza No:4/1 Kat:12
Ataşehir- Istanbul TURKEY

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) - Italy
www.chicco.com
Cod. 00 006714 000 000
Mcode 39973

MOVE ‘N’ GROW
TRICICLOS

18m-5a

2em 1
Com pega rem
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1. Empurra e anda
l

2. Pedalar

Design desportivo e moderno

Sistema de

Co m

ro

u

m

on
livre /off

to
ces

da

Max 20 kg
TRICICLO U-GO
Triciclo com um look desportivo e moderno. Com 2 modos de uso:
 Empurra e Anda: a pega pode ser ajustada até à altura dos pais, tornando mais
fácil puxar e guiar a criança.
 Pedais livres: removendo a pega a criança pode pedalar livremente.
 Sistema de bloqueio de direção e sistema de roda livre on/off.
 Com um cinto de segurança e cesta na parte da frente.

88
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00 007412 000 000 UNISEXO
00 007412 100 000 ROSA

S

18m - 5a
Dimensões do brinquedo (cms):

40x51x68

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

49x33,5x25

2x

8APIQQE*aecfgc+

MOVE ‘N’ GROW
PRIMEIRA BICICLETA

2-5a
Em metal
ULTRA LEVE!

Assento e guiador
ajustável

Pneus anti-furos
Ajuda a adq

Selim suave e antiderrapante

u
r
iri

o eq

uilíbrio

Max 25 kg
A MINHA PRIMEIRA BICICLETA
A primeira bicicleta sem pedais que ajuda a criança a adquirir o balanço e equilíbrio
necessários para andar só em duas rodas, preparando-o assim para uma verdadeira
bicicleta com pedais.
 Fabricada em metal ultra leve.
 Guiador e assento reguláveis para se adaptarem à estrutura da criança.
 Idade adequada: dos 2 até aos 5 anos (até um peso máximo de 25 kg).

8AKDQRA*hdhich+

00 001716 000 000 VERMELHA
00 001716 100 000 ROSA

2a - 5a
Dimensões do brinquedo (cms):

46x56x68

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

60x25,5x17,3

2x

8APIQQE*acdeaa+
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Encorajar e estimular a
criança a mexer-se
O crescimento da criança, e, em particular, o seu desenvolvimento motor, está diretamente relacionado
com os estímulos que recebe do ambiente que a rodeia.
Esta é a razão pela qual "oferecer-lhe" brinquedos que encorajem o seu desenvolvimento motor, novos
movimentos e a aprendizagem de novas capacidades é tão importante para a vida futura dos mais
pequeninos.

FIT&FUN
BRINQUEDOS SPORT

18m-5a

6 pinos coloridos

1. Bowling
2. Brinquedo empilhável

2em 1
STRIKE DOS MACAQUINHOS
O primeiro conjunto de Bowling, com 6 pinos divertidos e coloridos decorados com rosto de macacos.
 Os pinos podem ser divididos ao meio e colocados em cima dos outros
para construir torres com 12 peças empilháveis.
 Cada pino tem uma cor e número diferentes.
 Estimula a criatividade e a coordenação manual.
 Inclui uma bola em material macio, para que a brincadeira “continue”
em casa.

00 005228 000 000

18m-5a
Dimensões do brinquedo (cms):

11x15x9

Janela aberta

Dimensões da caixa (cms):

43x26x11,2

4x

8AKDQRA*icghji+
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FIT&FUN
BRINQUEDOS SPORT

Com sensor
de movimento
Placar de
pontuação
incluída

Bola incluída

ns!
Com l
uzes e so

JUNGLE RUGBY 3 EM 1
O primeiro brinquedo eletrónico 3 em 1 dedicado ao rugby.
 3 modalidades de jogo: jogo, pista de obstáculos e empilhador.
 Graças ao sensor de movimento, as luzes e os sons são ativados quando
a criança pontua.
 Desenvolve as capacidades motoras das crianças.

00 007905 000 000

3x AA 1,5 V
(não incluídas)

Dimensões do brinquedo (cms):

63x67x22

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

92

18m-5a

56,5x16,1x38,5

4x

8APIQQE*afdbhj+

18m-5a

3 MODALIDADES DE JOGO:
1. Jogo

Apontar e chutar a bola: as
luzes e os sons são ativados
quando a bola passa o placar

3em 1
3. Empilhador

2. Pista de obstáculos

Treinar com intermináveis combinações de números e cores

Empilhar todos os
pinos para construir a
maior girafa possível!
93

FIT&FUN
BRINQUEDOS SPORT

2a-5a

a

a
nu

le

isão
rec
p
a

8 anéis coloridos

Estimula a

co or

den
a

çã
om

NOV
O

6 músicas diferentes

2 velocidades de rotação

OURIÇO GIRA E BRINCA
Um brinquedo tradicional com um look mais moderno.

A base roda com 2 velocidades diferentes, cativando a atenção da criança
com divertidos desafios, diferentes em cada brincadeira.
8
6

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

2a-5a

Dimensões do brinquedo (cms):

24x24x12,5

anéis coloridos em plástico leve para brincar dentro de casa.

músicas diferentes.
Estimula as habilidades de coordenação manual e precisão.
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00 009149 000 000

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

25,2x12,9x32

6x

8APIQQE*ahjdai+

FIT&FUN
BRINQUEDOS SPORT

2a-5a

5 níveis de
dificuldade

3 MODOS DE JOGO
ELETRÓNICO:
1. Penaltis
2. Golo de ouro

O placar que contabiliza os golos
contém pequenos cilindros coloridos
que ajudam a reconhecer os números

GOLO DE OURO
Uma baliza de futebol real para futuras estrelas.
 A rede de futebol é acionada quando a criança marca um golo e efeitos
sonoros e luz são ativados.
 3 modos de jogo eletrónicos: penaltis, golo de ouro e “jogar ao desafio”
sozinho ou com os amigos.
 5 níveis de dificuldade para jogos emocionantes.
 25 melodias e efeitos sonoros.
 Bola macia incluída.
 Aumenta a capacidade motora.

3. Desafio

00 005225 000 000

3 x AA 1,5 V
(incluídas)

2a-5a

Dimensões do brinquedo (cms):

58x50x25

Dimensões da caixa (cms):
Janela aberta

58x45x14,3

4x

8AKDQRA*icghgh+
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FIT&FUN
BRINQUEDOS SPORT

NOV
O

2 MODOS DE JOGO
1. Jogo da macaca

Luz

s

sons

15

TAPETE DA MACACA ELETRÓNICO

00 009150 000 000

O clássico jogo da macaca foi renovado e apresenta-se de uma forma mais
moderna. Um tapete eletrónico com luzes e sons com modalidades de jogo
baseado na idade das crianças.
2 modalidades de jogo: jogue a moeda para inicia o jogo da macaca; lance o
dado para jogar na modalidade fitness.

Брось кубик, чтобы играть в фитнес
Πέταξε το ζάρι για να παίξεις στη λειτουργία fitness
Gooi de dobbelsteen op om gymnastiek te doen
Lanza el dado para jugar en modalidad fitness
Lance le dé pour jouer en mode fitness
Lancia il dado per giocare in modalità fitness

IT

Toss the coin to play in fitness mode

EN

ارﻣﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳕﻂ اﳉﺮس
Zil modunda oynamak için para at

Подбрось монетку, чтобы играть в классики

30

Rzucaj monetą, aby grać w klasy
Πέταξε το νόμισμα για να παίξεις στη λειτουργία καμπάνας

EL

Gooi de munt op om te hinkelen

NL

Lança a moeda para jogar à macaca
Lanza la moneda para jugar en modalidad campana

ES

Wirf die Münze, um im Tempelhüpf-Modus zu spielen

DE
IT

EN

• Melodieën en geluiden
• Μελωδίες και ήχοι
• Melodii i dźwięków
• Мелодий и звуков
• Melodi ve ses
• Мелодій та звукових ефектів
• ﻧﻐﻤﺔ وﺻﻮت

ﻣﻊ ﺟﺮس وﺣﺼﻴﺮة ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ

• Speelwijzen: hinkelmat en
gymnastiekmat
• Τρόποι παιχνιδιού: χαλάκι
καμπάνας και χαλάκι fitness
• Rodzaje zabawy: gra w klasy i
mata fitness
• Режима игры: коврик “классики”
и коврик для фитнеса
• Oyun modu: zilli oyun halısı ve
egzersiz matı
• Режими гри: килимок,
розкреслений на класики, та
килимок для фізичних вправ
 ﺣﺼﻴﺮة ﻟﻌﺐ:• وﺿﻌﻴﺘﺎن ﻟﻠﻌﺒﺔ

AR

Кидай монету, щоб грати у класики

TR

RU

Lance la pièce pour jouer en mode marelle
Lancia la moneta per giocare in modalità campana
Toss the coin to play in bell mode

2

With lights
and sounds
Con luci
e suoni

anni • years

anni • years

1

2

EN Psychomotor skills
The child improves their coordination of movement and
begins to be able to perform several actions
simultaneously.
IT

DE Psychomotorischen fähigkeiten
Es verbessert die Bewegungskoordination und ist langsam
in der Lage, verschiedene Tätigkeiten gleichzeitig
auszuführen.
ES Capacidades psicomotoras
Mejora la coordinación de los movimientos y comienza a
tener la capacidad de realizar varias actividades al mismo
tiempo.
PT Capacidades psicomotoras
A criança adquire o sentido de estabilidade e confiança
melhorando a coordenação dos movimentos sendo capaz
de realizar simultaneamente várias acções.
NL Psychomotorische vaardigheden
Het kind verbetert de coördinatie van bewegingen en leert
tegelijkertijd meerdere handelingen uitvoeren.

30

EN Precision
By developing eye-hand coordination, gradually improving
the control of movements and gaining a greater sense of
balance, your child becomes increasingly precise in their
movements.

anni • years

2-5

• Tunes and sounds
• Melodie e suoni
• Mélodies et sons
• Melodien und Klänge
• Melodías y sonidos
• Melodias e sons

J u m p & F it p l a y m a t

Fit & Fun
Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (Como) Italy
www.chicco.com

Capacità psicomotorie
Migliora la coordinazione dei movimenti e comincia ad
essere in grado di eseguire contemporaneamente diverse
azioni.

FR Capacités psychomotrices
L’enfant améliore la coordination de ses mouvements et
devient capable d'effectuer diverses actions en même
temps.

• Game modes: playmat with bell
and fitness mat
• Modalità di gioco: tappeto della
campana e tappeto fitness
• Modes de jeu : tapis de marelle
et tapis de fitness
• Spielmöglichkeiten:
Tempelhüpfen und Fitness
• Modalidades de juego: tapete
de la campana y tapete fitness
• Modalidades de brinquedo:
tapete para jogar à macaca e
tapete fitness

Playmat with bell
Tappeto della campana
Tapis de marelle
Tempelhüpfen
Tapete de la campana
Tapete do jogo da macaca
Hinkelmat

Fitness mat
Tappeto fitness
Tapis de fitness
Fitness
Tapete
Tapete fitness
Gymnastiekmat

Cod. 00 009150 000 000
Mcode 52513

FR

o n i e m e lo

30

ies and so
od

ارﻣﻲ اﻟﺰﻫﺮ ﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ

6x

2-5

manca foto
Gooi de dobbelsteen
op om te weten welke
oefening je moet doen
Πέταξε το ζάρι για να
ανακαλύψεις την άσκηση
που πρέπει να κάνεις
Rzuć kostką, aby odkryć
ćwiczenie do wykonania
Брось Кубик, чтобы узнать
какое упражнение нужно
выполнить
Yapılacak egzersizi
keşfetmek için zarı at
кидай кубик, щоб дізнатись,
яку вправу необхідно
виконати

PT

Su

Toss the die to
discover the exercise
to do
Lancia il dado per
scoprire l'esercizio da
eseguire
lance le dé pour
découvrir l'exercice à
faire
Wirf den Würfel, um
herauszufinden, welche
Übung du machen sollst
Lanza el dado para
descubrir el ejercicio
que hay que realizar
Lança o dado para
descobrires que exercício
deves executar

PL

.

Lança o dado para jogar no modo fitness
Wirf den Würfel, um im Fitness-Modus zu spielen

FR

30

Tunes
and sounds
Melodie
e suoni

2in 1

2

ﺣﺼﻴﺮة ﻟﻌﺐ ﻣﻊ
ﺟﺮس

ﺣﺼﻴﺮة ﻟﻴﺎﻗﺔ
ﺑﺪﻧﻴﺔ

UK

150 cm

Rzucaj kostką, aby grać w trybie fitness

ES
DE

Hinkelmat
Χαλάκι καμπάνας
Mata do gry
w klasy
Коврик “классики”
Zilli oyun halısı
Килимок,
розкреслений
на класики

2in 1
Gymnastiekmat
Χαλάκι fitness
Mata fitness
Коврик для
фитнеса
Egzersiz matı
Kилимок для
фізичних вправ

PT

ds
un

J u m p & F it p l a y m a t

Egzersiz modunda oynamak için para at

EL
NL

1

45x30x10

2-5

and sounds
Melodie
e suoni

2

PL

AR

Кидай кубик, щоб грати у режимі фізичних вправ

TR
RU

Dimensões da caixa (cms):

#Marelle de la jungle #Elektronische Hüpfmatte #Rayuela interactiva
#Tapete da Macaca eletrónic #Hinkelmat #Mata Gra w klasy
#Sevimli Hayvanlar ile Sek Sek #Килимок “Гра в класики”
 ﺣﺼﻴﺮة اﻟﻠﻌﺐ ﻫﻮﺑﺴﻜﻮﺗﺶ#

Fit & Fun

luzes coloridas indicam o quadrado que deve saltar.

150x40x1

UK

Me
l

ارﻣﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳕﻂ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

e

Caixa
30
Tunes

Desenvolve

96

Dimensões do brinquedo (cms):
Fit & Fun

di

moeda.
O dado na modalidade fitness indica os exercícios para fazer.
as capacidades motoras e a precisão.
Divirta-se a treinar com muita alegria e animação!

2a-5a

3 x AAA 1,5 V
(não incluídas)

Com
As

e
se

m
0c

IT

Precisione
Con lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, con il
miglioramento graduale del controllo del movimento e
l'acquisizione di maggior equilibrio il bambino diventa in
grado di compiere movimenti sempre piu precisi.

FR Précision
Grâce au développement de la coordination œil-main, à
l'amélioration du contrôle du mouvement et à l'acquisition
d'un équilibre plus stable, l'enfant est peu à peu en mesure
de faire des mouvements de plus en plus précis.
DE Präzision
Indem Auge-Hand-Koordination, Bewegungsabläufe und
Gleichgewichtssinn trainiert werden, wird das Kind
zunehmend in der Lage sein, immer präzisere Bewegungen
auszuführen.

Have fun
training!
Allenati
ia!
in allegr

ES Precisión
Con el desarrollo de la coordinación ojo-mano, la mejora
gradual del control del movimiento y la adquisición de
mayor equilibrio, el niño consigue realizar movimientos
cada vez más precisos.
PT Precisão
O desenvolvimento da coordenação viso-motora, aliado a
um maior controlo dos movimentos e do equilíbrio, ajuda
a criança a executar movimentos cada vez mais precisos.
NL Precisie
Het kind ontwikkelt de oog-hand-coördinatie, controleert
gaandeweg zijn bewegingen beter en verbetert zijn
evenwicht zodat hij er in slaagt om in toenemende mate
preciezere bewegingen uit te voeren.

8APIQQE*ahjdbf+

Read the instructions carefully and keep for future reference - Leggere e conservare - Lire et conserver - Bitte die Gebrauchsanweisungen
lesen und aufbewahren - Leer y conservar - Ler e conservar para futura referência - Lezen en bewaren - ∆ιαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες
- Prosimy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować je na przyszłość - Прочесть и сохранить - Okuyunuz ve saklayınız - Прочитати і
зберегти - Leia e conserve Made in China - Fabbricato in Cina - Fabriqué en Chine - Fabricado en China - Fabricado na China - Vervaardigd in China - Παράγεται στην
Κίνα - Wyprodukowano w Chinach - Изготовлено в Китае - Çin’de üretilmiştir - Виготовлено в Китаї -

DYSTRYBUTOR: ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
01-377 WARSZAWA UL. POŁCZYŃSKA 31 A
info.pl@artsana.com
ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAGLIK URUNLERI A.Ş.
Eski Uskudar Yolu Erkut Sokak Uner Plaza No:4/1 Kat:12
Ataşehir- Istanbul TURKEY

GUARDAR ESTA EMBALAGEM PARA EVENTUAIS CONSULTAS
IMPORTADOR: ARTSANA BRASIL LTDA.
AV. COMENDADOR ALADINO SELMI, 4630 – GALPÕES 06 E 07
VILA SAN MARTIN – CAMPINAS – SP – CEP 13.069-096
TEL: (11) 2246-2100 / SAC: (11) 2246-2129
CNPJ: 02.340.424/0001-20
E-MAIL: sac.brasil@artsana.com - SITE: www.chicco.com.br
ATENÇÃO! Esta embalagem pode conter fechos metálicos.
Retirar antes de entregar o brinquedo à criança.

Requires 3 x AA 1.5 Volt type batteries (not included).
Funziona con 3 pile AA da 1,5 Volt (non incluse).
Fonctionne avec 3 piles AA de 1,5 volt (non incluses).
Funktioniert mit 3 Batterien Typ “AA“ zu 1,5 Volt (nicht enthalten).
Funciona con 3 pilas AA de 1,5 Volt (no incluidas).
Funciona com 3 pilhas AA de 1,5 Volt (não incluídas).
1,5 Voltluk 3 adet AA tip pille çalışır (piller birlikte verilmez).
Werkt op 3 AA batterijen van 1,5 Volt (niet inbegrepen).
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑ των 1,5 Volt (δεν περιλαμβάνονται).
Leksaken fungerar med 3 batterier AA på 1,5 Volt (batterier medföljer ej).
Toimii kolmella AA-tyyppisellä 1,5 voltin paristolla (eivät sisälly pakkaukseen).
Работает от 3 батареек типа АА по 1,5 В (не входят в комплект).

Изготовитель: “Артсана С.п.А” Виа С. Кателли 1,
22070 Грандате, Комо, Италия
Импортер: ООО «Артсана Рус», 119119, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 42, к.5, www.chicco.ru

DOM

Состав: Полипропилен, Полиоксиметилен, АБС
пластик, Полиэтилен высокой плотности
Использование: см. инструкцию
Предостережения: см. инструкцию
Условия хранения: см. инструкцию
ТР ТС 008/2011 “О безопасности игрушек”
Дата изготовления: указана на упаковке (формат:
ГГНН), где: ГГ-год, НН- неделя в году
Срок годности не ограничен, Срок службы 2 года

descrizione lavoro: PACK TAPPETO CAMPANA
codice: 41 009150 000 000

operatore:
Gennaro Schifino

flow chart: 110282 Z2 1

responsabile area:
Gennaro Schifino - 2172

cliente: TOYS - M. COLLI
n. colori: 5 + fustella
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2. Fitness

2 MODOS DE JOGO:
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6ª ETAPA

À CONQUISTA DE
NOVAS LÍNGUAS!

Hello! Bonjour! Ciao!
Como sabemos, as crianças aprendem
novos idiomas com espontaneidade
natural, porque têm a curiosidade
de explorar novos mundos. E assim,
chegámos ao destino das Línguas
Estrangeiras: o divertido lugar onde cada
som é uma novidade e cada palavra uma
descoberta.
Com novos nomes, cores e sons, a
aprendizagem de duas línguas nunca foi
tão divertida.

Quando o Inglês se transforma
num divertido jogo!
Desde os primeiros meses, os bebés têm uma predisposição natural para captar todos os tipos de
sons vocais e de rapidamente os absorverem, mesmo que pertençam a diferentes línguas. A escolha
dos brinquedos bilingues adequados pode encorajar esta extraordinária habilidade. É enquanto
brincam e através de ações que envolvem todas as suas capacidades – linguísticas, cognitivas,
psicomotoras e criativas – que as crianças aprendem os sons de uma segunda língua.

BILINGUAL ABC
PRIMEIROS BRINQUEDOS

Primeiros números
e palavras

6-36m

Borracha macia

24 atividades:
 Rimas infantis
 Canções
 Sons de animais
 Divertidos sons

6 botões
com luzes

Sons de telefone
BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

Botão de ligar

SMARTPHONE CHICCO
Um Smartphone bilingue cujo design e conteúdo é inspirado nos smartphones
dos adultos. Os simpáticos seis animais que estão nos ícones do menu principal
vão ajudar as crianças a aprender as primeiras palavras em português e inglês.
 24 rimas infantis, canções, sons de animais e divertidos sons.
 Ensina: os primeiros números, os dias da semana, direções, as primeiras letras,
sons de animais, como se deve apresentar e divertir-se ouvindo música e tirar
fotos.
 6 botões com LEDs luminosos e 1 botão de chamada para simular chamadas telefónicas com os seis animais.

00 007853 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do brinquedo (cms):

7x14,5x2

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

14,1x20,4x4,6

4x

101

BILINGUAL ABC
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

Com

vidades
24 ati

3 botões para
pressionar

24 atividades:
 Rimas infantis
 Efeitos sonoros
 Frases divertidas

Luzes

CHAVE FALANTE
Chave falante bilingue com efeitos sonoros e visuais.
 2
 4 rimas infantis, efeitos sonoros e frases divertidas.
 Ensina as primeiras palavras, as cores, lengalengas e frases curtas.
P
 ressionando os 3 botões ativam-se os efeitos sonoros.
 Inclui um mordedor e uma argola que permite fixar a Chave Falante no carrinho de Passeio.
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00 000995 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do brinquedo (cms):

9,5x15x5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

14,2x25x7

6x

BILINGUAL ABC
PRIMEIROS BRINQUEDOS

6-36m

Brinquedo para fixar
no carrinho de passeio

Co
m

36

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

e
t
fei

s
os

on

oros,

fr a s e
se

m

ús

icas
Luzes

LIVRINHO FALANTE OS ANIMAIS
Um livro bilingue que “introduz” a criança no mundo dos animais!
 36 efeitos sonoros, frases e músicas.
 Ensina os nomes dos animais e sons, a sua comida e habitat, frases e lengalengas relacionadas com animais, e muito mais!
 As músicas e as frases são ativadas cada vez que a criança muda de página ou
pressiona o botão luminoso.
 A fita permite fixá-lo facilmente ao carrinho de passeio.

00 000996 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do brinquedo (cms):

13x15x3

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

20,2x22,5x5

6x
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BILINGUAL ABC
SOFT TOYS

6-36m

6p

ontos de

Urso de Peluche
macio

ati

va

çã
oe

40

at
d
ivi

30 cms

ades

40 atividades:
 Primeiros números
 Animais
 Rimas infantis
 Saudações

a para ba
i xo

alo!
eu f

Vira-me

beç
ca

…

de

Luzes

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

TEDDY CONTA COMIGO
O Teddy é um simpático ursinho falante, mas também um amiguinho divertido
para mimar e brincar. Com ele é possível aprender novas palavras em 2 línguas:
Português e Inglês:
 Mais de 40 músicas, rimas infantis e frases.
 Com o Teddy, o bebé vai aprender: os primeiros números, os animais, as
partes do corpo, as primeiras palavras, saudações, e muito mais!
 Carregando num dos 6 pontos, o Teddy fala e acendem-se diferentes luzes.
 O simpático ursinho fala quando é virado de cabeça para baixo.
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00 060014 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

6m -36m

Dimensões do brinquedo (cms):

33x30x18

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

30x30,8x21,2

4x

BILINGUAL ABC
SOFT TOYS

itos sonoros, m

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

ús

e fe
rases,
Mais de 80 f

1-4a

s
ica
e me

5 histórias
de Encantar

lodias

34 cms

A boca do ursinho
mexe-se quando
fala

Comboio

Pressiona os botões
dos pés à cabeça

Avião

Quinta

Pólo Norte

Feito em tecido macio

Mar

URSINHO CONTA HISTÓRIAS MUSICAIS
Este simpático e macio ursinho tem uma voz engraçada e conta muitas histórias
divertidas através de canções, frases e sons.
O
 ursinho mexe a boca enquanto fala.
 A
 mochila contém 5 cartões, cada um dos quais com diferentes histórias.
 4
 8 frases, 22 efeitos sonoros, 9 músicas em Português e em Inglês e 5 melodias.
O
 simpático ursinho ensina as diferentes partes do corpo, o alfabeto, os números,
as formas, os animais, os meios de transporte e muito mais!
A
 s diversas canções e palavras ditas pela voz engraçada do ursinho são ativadas ao
pressionar as mãos, os pés e os botões coloridos no peito.
P
 roduzido em tecido macio, com uma prática mochila para guardar todas as
“aventuras” (histórias).

00 005208 000 090

4x AA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a

Dimensões do brinquedo (cms):

20x34x15

Dimensões da caixa (cms):
Caixa com
janela

29x36,3x17,7

6x
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BILINGUAL ABC
FORMAS E ENCAIXES
BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

NOV
O

2 em 1
1. Jogo de encaixe eletrónico
2. Jogo e efeito surpresa

Ensin
a

: Forma

os
mer
ú
n
e
as
s, cores, nom
es dos animais, primeiras letr

SAM A TOUPEIRA SALTITONA BILINGUE
Sam, a toupeira saltitona bilingue, é um centro de atividades eletrónico, educativo e bilingue: a criança aprende as formas, os nomes dos
animais, as cores e muito mais… diverte-se com o efeito surpresa!
Quando todas as formas estiverem no lugar correto, a toupeira salta da toca.
Ao carregar em cima da toupeira para a esconder na toca, as formas saltam e o
jogo recomeça! Ao pressionar nos botões 123 e ABC, a criança ouve e aprende
as primeiras letras e números.
 J ogo de encaixe eletrónico
E
 feito pop-up da toupeira e das formas
5
 formas removíveis
106



O
 utras 30 canções, palavras e sons em português e inglês

00 007710 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

10m -36m

Dimensões do brinquedo (cms):

20x25x25

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

29,2x21,3x20,2

6x

10m-36a

Outras 30 canções, palavras e sons

Música
s1
e
23
A BC

Luzes a piscar

Carrega na toupeira: e as formas saltam!

5 formas

Coloca todas as formas: e a toupeira faz cucú!
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BILINGUE

9-36m

BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES

PORTUGUÊS
INGLÊS

Ma

is d

PUZZLE HAPPY PALACE

s ic a s
s, sons e mú
e 40 frase

4 animais
destacáveis

Este Puzzle é um brinquedo falante extremamente divertido
e que vai ensinar ao bebé, por exemplo, os nomes e sons dos
animais, as divisões da casa, em 2 línguas: Português e Inglês.
 Sempre que o bebé coloca ou remove um animal é “recompensado” com canções e frases curtas e divertidas.
 Desenvolve a associação lógica, permitindo estabelecer associações de formas e cores.
 Mais de 40 frases, sons e músicas.
 Este puzzle irá ensinar ao bebé as divisões da casa, os animais,
as cores, o alfabeto, os números (de 1 a 10) e muito mais!

00 006815 000 090

5 ativações
eletrónicas

2x AA 1,5 V
(incluídas)

9m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

22x24x3,5

Dimensões da caixa (cms):

26,7x25x6

Caixa aberta

BILINGUE

5 atividades eletrónicas:
 Alfabeto
 Números
 Formas
 Cores

DRAGÃOZINHO FALANTE

PORTUGUÊS
INGLÊS

Com asa
s ma
cia
s

Este divertido e simpático Dragãozinho é um brinquedo de
puxar, rico em surpresas e atividades interactivas.
 15 divertidas músicas e melodias.
 5 atividades para pressionar e aprender.
 Ensina: o alfabeto, os números, as formas, as cores, os
nomes dos animais, músicas educativas, e muito mais…
em Português e em Inglês!
 O Dragãozinho mexe a cabeça para a esquerda e para a
direita quando é puxado pelo bebé.

00 069033 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

9m-36m

Dimensões do brinquedo (cms):

13x19,5x19

Puxar
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Dimensões da caixa (cms):

15

mú

si

e
cas

me

lo

s
dia

Caixa aberta

19,2x21x19,2

6x

BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES

on
s

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

M
ai

0p
5
e
sd

1-4a

rguntas e frases divertidas, m
as , p e
úsicas
r
v
es
ala

Luzes

Ensina:
 Números
 Cores
 Sons e nomes dos
Animais da quinta

Sons da q

ae
nt

ui

luzes

3 níveis de aprendizagem:
1. Nomes dos animais e cores
2. Questionário
3. Melodias

QUINTA INTERATIVA
O “professor” ursinho apresenta os animais da quinta às crianças, através de
diferentes modalidades de jogo.
 Mais de 50 palavras, perguntas e frases divertidas, músicas e sons.
 3 níveis de brincadeira e aprendizagem.
 Com a Quinta Interativa a criança aprende os nomes dos animais e os seus
sons, as cores, os números de 1 a 10, perguntas e frases divertidas.
 A Quinta reproduz músicas e efeitos luminosos.
 O volume é regulável.

00 060079 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

12m -4a

Dimensões do brinquedo (cms):

32x26x13,5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

33,5x28,6x15,5

6x

109

BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES

PORTUGUÊS
INGLÊS

, so
úsicas ns divertido
se

vid
a
ua
an

is

Ensina:
• Números
• Legumes
• Cores
• Instrumentos musicais
• Notas musicais
removív
ios
ei

uais
A única mesa bilingue com muitas atividades eletrónicas e manuais, e muitos objetos removíveis, para estimular a brincadeira criativa. A criança aprende inicialmente as palavras e entretém-se com os sons divertidos e canções
relacionadas com cada hobbie: cozinhar, jardinagem, desenhar e música.
Graças aos objetos removíveis a criança pode brincar ao jogo de encenação,
imitando os adultos.
Aprender línguas é agora mais divertido!
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MESA DE ATIVIDADES BILINGUE

atividades m

6 ac

ór

se

Luzes LED
coloridas

sm

Mais
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NOV
O

es
s

BILINGUE

00 007653 000 090

3x AAA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a
Dimensões do brinquedo (cms):

34,5x34,5x37,5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

61,5x11x38

4 ATIVIDADES PARA BRINCAR

1-4a

COZINHA
• 3 acessórios removíveis: sal,
pimenta e azeite
• Gira o botão para ouvir os sons reais
da cozinha e músicas divertidas.

DESENHO
• Um quadro mágico onde a
criança escreve com a caneta
e apaga para começar tudo de
novo!

JARDIM
• 2 acessórios removíveis:
cenoura e o tomate
• Ecrã tátil
• Nome dos legumes
• Melodias

MÚSICA
• Uma partitura com 4
páginas que mostram os 4
instrumentos
• Um piano com 3 botões
• Luzes LED coloridas
• Sons dos instrumentos
e os seus nomes
• Notas musicais
• Melodias divertidas
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BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES

1-4a

Abre a porta da carrinha
e prepara uma deliciosa comida

que
a
h
zin
A primeira co

se transform
an
um

veíc

ulo.

NOV
O

Ensina os números
e a comida
Luzes e sons

Mais de 50

pala
vra
s, f
ras
es

divertidas, melodias e sons reais

BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

Acessórios e
um hamburguer
empilhável

FOOD TRUCK 2 EM 1

112

Food Truck é um centro de atividades 2 em 1. É principalmente uma cozinha
completa com muitas atividades mecânicas e eletrónicas, e acessórios
para estimular a criatividade, tornando a criança uma verdadeira chef de cozinha. A criança com este tipo de brinquedo é estimulada a brincar ao jogo de
papéis, reproduzindo situações que leva à construção da sua própria identidade.
Ao fechar a porta e a cortina da carrinha, torna-se num veículo com rodas
livres para levar as crianças a novas aventuras gulosas!
 18 atividades eletrónicas e mecânicas
 Ensina o alfabeto, os números, as cores e os alimentos
 5 acessórios ( hambúrguer empilhável, panela, talheres e espátula)
 Músicas e frases divertidas
 Máquina registadora: a criança pressiona nos botões e aprende os números
e os alimentos
 Luzes intermitentes juntamente com os efeitos sonoros e músicas
 Veículo com rodas livres.

00 007416 000 090

3x AA 1,5 V
(incluídas)

1a -4a

Dimensões do brinquedo (cms):

55x35x19

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

57,2x22,7x30

4x

BILINGUAL ABC
CENTRO DE ATIVIDADES

2-5a
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BILINGUE
PORTUGUÊS
INGLÊS

C

3 modos de jogo:
1. Sons do motor
2. Aprendizagem
3. Questionário

r!”
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MECÂNICO FALANTE
Este veículo 4x4 convida a criança a interagir e a descobrir frases engraçadas, ao
mesmo tempo que aprende novas palavras e músicas enquanto brinca.
 Mais de 50 músicas, jingles, adivinhas e efeitos sonoros reais.
 3 modalidades de jogo, com ruídos de motor reais.
 Inclui 2 ferramentas.
 O Mecânico Falante ensina o alfabeto, os números, as formas dos objetos, as
cores, as ferramentas e a sua utilização!

00 069040 000 090

2x AA 1,5 V
(incluídas)

2a -5a

Dimensões do brinquedo (cms):

20x16x26

Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cms):

30,1x25,2x26

4x
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7ª ETAPA

BRINCAR JUNTOS NUMA
VIAGEM COM IMAGINAÇÃO.

Prepare a criança para uma divertida
viagem juntamente com a família. E
não é necessário fazer quilómetros
de estrada: sabia que pode viajar sem
sair de casa? Com a linha de jogos de
tabuleiro da Chicco só é preciso usar
a imaginação…muita imaginação. A
criança vai descobrir o quão longe pode
ir com dados, peões e cartas de jogar!
Então, o que está à espera? Chegou a sua
vez de jogar! Vencer será uma experiência
fantástica para compartilharem juntos,
a alegria e a felicidade!

Divirta-se fora da caixa!
Family Games é uma linha de jogos de tabuleiro desenvolvida pela Chicco em colaboração com
ANPE (Associação Nacional de pedagogistas italianos) e com o Observatório Chicco. Esta linha
foi desenvolvida para criar momentos especiais de sociabilização entre as crianças e reforçar os
momentos de jogar junto com a família.
A principal característica de cada jogo é que tem regras diferentes para cada nível de dificuldade sendo propício
para desenvolver o potencial da criança em diferentes idades. Cada jogo pode ser jogado em diferentes modos,
adaptado às crianças, graças às regras simples que podem ser alteradas dependendo da faixa de idade da criança.
Estes são os brinquedos que crescem com a criança.

FAMILY GAMES

básico

avançado

anos

anos

3 5-99

JOGOS DE TABULEIRO

A criança tem que descartar todas as cartas de cores ou família de
animais correspondentes. Venceu o jogo? Muito bem… agora tente
um novo jogo e adicione as cartas especiais com os seus efeitos
divertidos.

NOV
O
NÍVEIS
DE JOGO

video
tutorial
on-line

ZERO

00 009170 000 000

3a+

Zero é um jogo de cartas em velocidade que ajuda a desenvolver o
reconhecimento das figuras e cores a partir dos 3 anos e a partir dos 5 anos, um
jogo de reconhecimento dos números.
Com regras adicionais ao nível de dificuldade, é propício para desenvolver o
potencial e a sociabilização da criança.
Número de jogadores:
Nível Básico: 3+
Nível Avançado: 5+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY

Conteúdo
- 64 cartas básicas: 4 famílias de animais
com 4 personagens
- 24 cartas especiais: 4 rãs, 4 porcosespinhos, 4 lobos, 4 raposas, 4
doninhas e 4 águias.

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

20x10,4x3

6x

8APIQQE*aiajeg+
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FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO
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Este jogo vai precisar do tato e da memória da criança, com
modalidades de jogo cada vez mais difíceis e desafiadoras.

video
tutorial
on-line

AMIGUINHOS DO OCEANO

00 009164 000 000

Os amiguinhos do oceano é um jogo de memória a partir dos 2 anos e que se
torna num jogo de memória, reconhecimento da imagem, associação de duas ou
três dimensões dos objetos a partir dos 4 anos.
- Com regras adicionais ao nível de dificuldade, é propício para desenvolver o
potencial e a sociabilização da criança.
Número de jogadores:
Nível Básico: 2+
Nível Avançado: 4+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY
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Conteúdo
- 8 silhuetas em plástico dos animais marinhos:
estrela, peixe, cavalo marinho, concha,
medusa, caranguejo, tartaruga e um polvo.
- 8 cartões que descrevem os animais marinhos
- 8 cartões que descrevem as “sombras” dos 8
animais marinhos
- 8 cartões que descrevem 3 animais marinhos
de 3 cores diferentes
- 3 cartões “mexilhão”
- 1 saco

2a+
Dimensões da caixa (cms):
Caixa

23x23x4

6x

8APIQQE*aiagje+

FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO
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NOV
O

NÍVEIS
DE JOGO

A criança tem que colocar todos os brinquedos
dentro da cómoda, mas atenção, para vencer
o jogo é preciso recordar em que gaveta foi
colocado cada brinquedo.

video
tutorial
on-line

QUARTO DA BRINCADEIRA

00 009167 000 000

3a+

O quarto da brincadeira é um jogo de memória colaborativo a partir dos 3 anos
e que se torna num jogo de memória competitivo a partir dos 5 anos.- Com
regras adicionais ao nível de dificuldade, é propício para desenvolver o potencial
e a sociabilização da criança.
Número de jogadores:
Nível Básico: 3+
Nível Avançado: 5+
Tempo de jogo: 5-15 minutos

Conteúdo
- 1 Cómoda com gavetas
- 12 cartões com brinquedos
- 12 cartas com brinquedos
- 48 cartões “sapatos”

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

23x23x7

6x

APPROVED BY

8APIQQE*aiajbf+
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básico

avançado

anos

anos

FAMILY GAMES

3 5

-99

JOGOS DE TABULEIRO

Prontos? …Vamos! A corrid

a va
i co

me
ç

ar.

NOV
O

NÍVEIS
DE JOGO

Ajude os balões a voar até ao sol antes da nuvem cinzenta aparecer: se todos os balões conseguirem chegar
ao sol antes da nuvem, todos os jogadores ganham.

video
tutorial
on-line

BALÕES COLORIDOS

00 009169 000 000

3a+

Os balões coloridos é um jogo com um percurso cooperativo a partir dos 3 anos,
e a partir dos 5 anos torna-se num jogo colaborativo onde a estratégia torna-se
fundamental para serem capazes de vencer a nuvem.
Com regras adicionais ao nível de dificuldade, é propício para desenvolver o potencial e a sociabilização da criança.
Número de jogadores:
Nível Básico: 3+
Nível Avançado: 5+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY

120

Conteúdo
- 1 cartão de partida
- 1 cartão de chegada (Sol)
- 16 cartões de percurso
- 4 fichas com balões
- 1 ficha com a nuvem
- 2 dados com um arco-íris

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

23x23x4

6x

8APIQQE*aiajdj+

FAMILY GAMES
JOGOS DE TABULEIRO
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básico

avançado

anos

anos

2 4-99
NOV
O

NÍVEIS
DE JOGO

O jogo pode ser feito sem a utilização do tabuleiro, distribuindo as abelhas pelo
quarto, casa ou um espaço aberto. Esta modalidade irá adicionar ao jogo mais
dinamismo e diversão!

video
tutorial
on-line

ABELHAS FELIZES

00 009168 000 000

2a+

Abelhas felizes é um jogo de destreza colaborativa de reconhecimento de imagens e associações visuais a partir dos 2 anos e que se torna num ato de destreza
competitiva a partir dos 4 anos.
Com regras adicionais ao nível de dificuldade, é propício para desenvolver o potencial e a sociabilização da criança.
Número de jogadores:
Nível Básico: 2+
Nível Avançado: 4+
Tempo de jogo: 5-15 minutos
APPROVED BY

Conteúdo
- 12 silhuetas de abelha
- 36 cartões de abelhas com 6 níveis de
dificuldade crescente
- 18 fichas com teias de aranha com 0, 1
ou 2 aranhas
- 1 tabuleiro

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

30x30x5

6x

8APIQQE*aiajcc+
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8ª ETAPA

UMA VIAGEM AO FUTURO
DOS BRINQUEDOS.

Bem-vindo ao futuro. Uma fase que
gira em torno da diversão e jogos
digitais inteligentes que desenvolvem a
imaginação, a criatividade, a linguagem
e até mesmo as habilidades manuais!
Mas como?
Parece magia, mas é a realidade. A mãe
e o pai divertem-se muito a observar os
filhos a descobrir um novo mundo.
Mas quem deixou o dinossauro entrar?

Brinquedos interativos: onde o mundo
tradicional e digital se encontram.
Uma linha de brinquedos interativos onde o tradicional e o digital se encontram para fornecer às crianças
benefícios cognitivos e, consequentemente, o desenvolvimento da coordenação manual.
Os brinquedos de realidade aumentada são projetados para garantir uma vasta experiência de jogo, com
infinitas situações, encorajando a interação e o desenvolvimento das habilidades criativas e imaginativas da
criança. Além disso, a linha "App Toys" é desenvolvida para encorajar os pais e a criança a brincarem juntos,
proporcionando momentos de convívio e o desenvolvimento das capacidades manuais dos mais pequeninos.

MAGIC BLOCKS
CONSTRUÇÃO

1-6a

BLOCOS DE CONSTRUÇÃO COM REALIDADE AUMENTADA

A Chicco estendeu a linha tradicional dos blocos de construção em blocos mágicos transportando
a criança para um mundo de realidade aumentada.
A realidade aumentada é a combinação do brinquedo real visto pelo utilizador através do tablet ou
smartphone, com um cenário virtual gerado por um software que faz animações e sons adicionais.
Com o bloco especial podemos observar a magia no tablet e smartphone!
Os blocos de construção garantem uma experiência única de brincadeira, estimulando a criatividade,
a imaginação e a coordenação manual / lógica.

Apropriado para diferentes idades:
12 m+: Construir, criar e explorar
18 m+: Brincar com os pais e descobrir a magia da realidade aumentada
36 m+: Brincar livremente e dar asas à imaginação

COMO FUNCIONA

Construir

Focar

Brincar e
interagir

DOWNLOAD DA APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»

A aplicação permite a descoberta de vários mundos mágicos.
Uma diversão sem fim em dois níveis de jogos:
Nível 1: a criança pode brincar com diferentes blocos de construção.
Nível 2: para aceder ao segundo nível de realidade aumentada é necessário enquadrar um dos blocos especiais no tablet
ou smartphone para descobrir a magia da animação interativa.
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MAGIC BLOCKS
CONSTRUÇÃO

1-6a

#CÃO E GATO
As crianças podem se divertir a criar e brincar
com as 15 peças do conjunto Cão e Gato.
Com os blocos especiais, a criança pode descobrir a magia da realidade aumentada reproduzida
no tablet ou smartphone.
Brinca com 2 animações mágicas 2D.

00 002306 000 000

Efeito R
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15 PCS

2 1

1a-6a

Dimensões da caixa (cms):

20 PCS

em

25x25x7

Caixa

6x

40 PCS

a!

70 PCS

DOWNLOAD DA
APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»

8APIQQE*afecee+

#EQUIPA DE
SALVAMENTO

NOV
O

Onde quer que haja uma emergência, a infalível
#equipa de salvamento está pronta para entrar
em ação!
Com os blocos especiais, a criança pode descobrir a magia da realidade aumentada reproduzida
no tablet ou smartphone.
Brinca com 2 animações mágicas 2D.

00 002307 000 000

Efeito Re
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15 PCS

de aumenta
d

a!
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1a-6a

Dimensões da caixa (cms):

20 PCS

2 1
em

Caixa

28x25x7

6x

40 PCS
70 PCS

8APIQQE*afecfb+

MAGIC BLOCKS
CONSTRUÇÃO

1-6a

#DINOSSAUROS
O conjunto “Dinossauros” inclui 30 blocos de
construção coloridos. A criança pode criar o
seu próprio dinossauro de diferentes formas e
tamanhos.
Com o bloco especial decorado, a criança pode
descobrir a magia da realidade aumentada reproduzida em 3D no tablet ou smartphone.
Brinca com 4 animações mágicas 3D.

Criar o dinossauro
preferido

Efeitos de

00 006811 000 000

e aumen

3 1
em

25X35,5X7,1

6x

#CAKE DESIGN
O Cake Design incluí 30 peças coloridas para
construir. As crianças podem brincar fazendo bolos e cupcakes decorando-os com creme e morangos como um verdadeiro pasteleiro. Com os 4
blocos especiais , as crianças podem descobrir a
magia da realidade aumentada reproduzida em 3D
no tablet.
Brinca com 4 animações mágicas 3D

ta
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Caixa

d ad
a li

1a-6a

re

DOWNLOAD DA
APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»
Os bolos tornam-se reais

00 006814 000 000
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127

MAGIC BLOCKS
1-6a

5 1

CONSTRUÇÃO
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DOWNLOAD DA
APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»

!

15 PCS

#VEÍCULOS
Será que as crianças gostam de ver os aviões passarem por cima da sua cabeça?
Ou preferem brincar com um camião ou comboio.. ou fazer um helicóptero
voar? Com as 40 peças do conjunto #veículos, as crianças podem construir
os seus veículos favoritos entre 5 opções disponíveis.
Com os blocos especiais, a criança pode descobrir a magia da realidade
aumentada reproduzida no tablet ou smartphone.
Brinca com 4 animações mágicas 3D.
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00 060136 000 000

20 PCS

40 PCS

1a-6a

Dimensões da caixa (cms):

70 PCS
Caixa

42,5x25x7

4x

8APIQQE*afecag+

MAGIC BLOCKS

2 1

CONSTRUÇÃO

1-6a
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#ILHA DO TESOURO
Uma aventura de piratas pode ser construída com as 60 peças disponíveis!
A criança pode construir uma ilha com palmeiras e um galeão, ou um barco
com uma arca do tesouro e 2 piratas.
Com os 2 blocos especiais, a criança pode descobrir a magia da realidade
aumentada reproduzida em 3D no tablet ou smartphone.
Brinca com 4 animações mágicas 3D.

r ea

DOWNLOAD DA
APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»

EFEITOS DE
REALIDADE AUMENTADA!

00 006813 000 000

1a-6a
Dimensões da caixa (cms):

28,2x29x28,2

Caixa

4x

8APIQQE*abcjcd+
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MAGIC BLOCKS
CONSTRUÇÃO
BUILDING TOYS

3 1
1b

em

#QUARTEL DOS BOMBEIROS
Com o conjunto de 70 peças do #Quartel dos Bombeiros, a criança pode
divertir-se a construir o seu próprio quartel e um carro de bombeiros,
tornando-se num bombeiro de verdade!
Com os 3 blocos especiais, a criança pode descobrir a magia da realidade aumentada reproduzida no tablet ou smartphone.
Brinca com 4 animações mágicas 2D e 2 pendentes com animações 3D.
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00 007424 000 000

1a-6a
Dimensões da caixa (cms):
Caixa

30x63,5x10

4x

8APIQQE*aecicb+

1-6a

3 1
em

DOWNLOAD DA
APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»
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Os primeiros passos seguros no mundo
da tecnologia.
Desde pequeninos que as crianças estão rodeadas pela tecnologia. É impossível evitar e, na verdade crescem
interagindo com mais e mais dispositivos avançados no qual são extremamente atraídos.
A linha App Toys nasceu com o intuito de propor brinquedos inovadores, de acordo com a atualidade, para
garantir uma aprendizagem crescente das novas tecnologias, mas com um conteúdo confiável desenvolvido
em colaboração com o observatório Chicco e especialistas em infância e educação.
Sons, imagens e níveis de dificuldade são ajustados a cada idade criando um percurso evolutivo de crescimento
para cada criança.

APP TOYS
TABLET

18m-6a

O TABLET PERSONALIZÁVEL QUE CRESCE COM O SEU FILHO!
Incluí aplicações pré-instaladas
desenvolvidas pela Chicco

Câmera fotográfica Frontal e
Traseira/ Câmera de vídeo
C
a
ap

p
em
macio anti-choque
lástico

Fala e pronuncia cada palavra escrita

Com apps
bilingues

Comando de
navegação: prático
e fácil de usar

PARA BRINCAR COM
OS BLOCOS MÁGICOS!
DOWNLOAD DA
APP GRÁTIS
«App Toys Blocks»
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TABLET

PERSONALIZAÇÃO E OPÇÕES DE ATUALIZAÇÃO

Happy Tab apresenta um leque de aplicativos pré-instalados, desenvolvidos em colaboração com o
Observatório Chicco e especialistas em infância e educação.

Foram desenvolvidas aplicações com divertidos jogos que estimulam o crescimento da criança, experimentando
diferentes habilidades.
Além disso, o Happy Tab incentiva as crianças a aprender uma nova língua através das aplicações
bilingues.

coordinazione
manuale

CONTEÚDO DO
DESENVOLVIMENTO
DAS CAPACIDADES

Os pais podem selecionar as aplicações
de acordo com a idade da criança e / ou
desenvolvimento das capacidades

creatività
coordinazione logica
immaginazione
manuale

JOGOS DE
APRENDIZAGEM

Linguagem

creatività linguaggio
immaginazione

CONTROLO
PARENTAL

Com o Happy Tab, as crianças não podem navegar na Internet, mas
os pais podem!
A
 cesso à internet com alta segurança.
Crie infinitos perfis personalizados.
 Escolha as aplicações mais adequados para a criança ou faça download
de novas aplicações.
 Restringir o tempo de jogo, definindo o horário e os dias em que a
criança pode jogar.
 No modo parental, pode navegar na Internet através da ligação Wi-Fi.
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ENTRETENIMENTO

Lógica
Coordenação
logica coordinazione
coordinazione
linguaggio
manual
manualemanuale

Criatividade
e
creatività
creatività
imaginação
immaginazione
immaginazione

logica logica

linguagg

APP TOYS
TABLET

Navegador Web

BABY

Wi-Fi

18m-6a

App Store

giochi

apprendim

camera

ento

WWW

PARENT

Jogos e
Entretenimento

Apps

ebook

altre app

giochi

apprendim

camera

ento

WWW

ebook

altre app

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Processador Quad-Core 1,5 GHZ
Memória Ram 512 MB DDR3
 Monitor de 7” com multi-touch capacitivo
 Resolução 1024 x 600 pixels
 Memória Flash integrada: 8 GB expansível
com cartão Micro SD até 32 GB
 Fonte de alimentação 5V 1000 mA
 Bateria de lítio integrada 3.7V 3000 mAh

 upla câmara fotográfica/ de vídeo 2 Mpx e 0.3 Mpx
D
Porta Micro USB
 Microfone e altifalante integrados
 Wi-Fi standard 802.11 b/g/n integrado
 Sensor G integrado
 Conexão ao PC por cabo
 Sistema operativo: Android 5.1









7 inches
1024x600

Multi
touch

Quad Core

Flash
Memory
8 GB

Micro
SD
Expandable
until 32 GB

HAPPY TAB
O tablet personalizável que cresce com o seu filho.
Este tablet foi criado para crianças a partir dos 18 meses de idade e oferece
progressivos jogos e aprendizagem até aos 6 anos, facilmente personalizável
pelos pais.
T
 ablet: pronuncia cada palavra escrita o que o torna ideal para as crianças que
ainda não sabem ler.
F
 ormas ergonómicas suaves e em plástico macio anti-choque.
F
 ácil de usar com os principais comandos de navegação e botões externos.

2 cameras

Android TM
4.4

WiFi

00 007579 000 090

(integrado
bateria de lítio
3000 mAh)

18m-6a

Dimensões do brinquedo (cms):

32x23x6

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

33,5x25x13

2x

8APIQQE*agjdfe+
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9ª ETAPA

UM VOO EM DIREÇAO AO
MUNDO DOS ADULTOS.

O mundo dos adultos!
Tão perto e tão longe. As crianças sabem
disso e é por isso que elas estão tão
animadas para se aventurarem nesse
mundo: conduzir como o pai, ouvir
música como a mãe, e por aí fora.
Para já, seguir os seus passos é apenas
um jogo, mas um jogo que deve ser
levado muito a sério.
Porque nós aprendemos a crescer
quando somos crianças!

Bem vindo ao mundo do "turbo
racing".
As crianças são felizes quando se expressam e comunicam com os outros, imitando os que estão
ao seu redor. É aqui que elas começam a criar uma imagem deles próprios e da sua identidade.
Turbo Team é uma coleção de veículos: carros e motas com um estilo desportivo e dinâmico. Estes
brinquedos permitem que a criança interprete, com criatividade e imaginação, situações típicas do
mundo dos adultos, construindo a sua própria identidade.

TURBO TEAM
VEÍCULOS

2-6a
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CARROS DE EMERGÊNCIA
A frota de carros de emergência mini eletrónicos de fricção com um especial
efeito de toque.
 Puxe o carro para trás, pressione no tejadilho e o carro está pronto para começar a
emocionante aventura a toda à velocidade!
 Os efeitos luminosos e sonoros realçam o tipo de movimento: ignição, o som do
motor, acelerar e travar.
 A luz no tejadilho acende quando o veículo se move.
 Carros de coleção.

8APIQQE*afdbdb+

8APIQQE*afdbei+

00 007901 000 000 POLÍCIA
00 007902 000 000 BOMBEIRO
00 007904 000 000 TAXI

3x LR44 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

6x4,5x9

Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cms):

12,1x18x8

6x

8APIQQE*afdbgc+

139

TURBO TEAM
VEÍCULOS

Richie

Stevie

CARROS STUNT
Carros turbo touch com um efeito surpresa.
 Mini coleção de carros.
 Pressionar na parte de trás do carro para carregar e, pressionar no
tejadilho para começar a emocionante “aventura”!
 3 acrobacias loucas:
• Cavalinho: carro anda com as duas rodas traseiras;
• Efeito “travão de mão”: o carro dá voltas com efeitos emocionantes;
• Corrida de duas rodas: o carro anda lateralmente.
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Tommy

00 007300 000 000 VERMELHO
00 007302 000 000 LARANJA
00 007304 000 000 AZUL

3a - 6a
Dimensões do produto (cms):

6x4,5x9

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

12,4x18,2x8,1

6x

3-6a

Cavalinhos

s!
Loucura

Corrida de duas rodas

Efeito "travão de mão"
Pressionar a parte de trás para começar a corrida

Richie Stunt
(Laranja)

Stevie Stunt
(Azul)

Tommy Stunt
(Vermelho)
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TURBO TEAM
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GARAGEM
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Um eleva
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Uma garagem com mini carros para corridas emocionantes e divertidas.
 O
 elevador pode ser usado para subir à pista para um emocionante “jump”
no final.
4
 modos de jogo:
1. Corrida: uma pista reta para um emocionante “jump” no final;
2. Rampa: viajar até ao “pit stop”;
3. Pit stop: uma plataforma de elevação para reparar o carro, uma bomba de
gasolina e um elevador para chegar à pista;
4. Escolher entre puxar para trás (carros touch system) ou rodas livres: brincar com os carros na pista no modo rodas livres ou no modo “touch system”.
 Com luzes e sons.
 2 carros incluídos.

st

ã

GARAGEM DE CARROS STOP&GO
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00 007414 000 000

3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

42x28,5x83

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

37,9x56,8x12,5

4x

8APIQQE*aecfjd+

2-6a

Emocionante salto

Descer as 2 rampas
2 carros incluídos
2. R
a

m
pa

da

4em 1

4. Pu
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4 MODOS DE JOGO:

1. C
or
ri
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TURBO TEAM
TELECOMANDADOS

2-6a
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TRANSFORMER RC
O primeiro controlo remoto transformável para crianças.
 2 configurações de jogo: veículo e robô.
 Transforma-se facilmente em 3 etapas: para se construir o veículo , baixa-se
os braços e cabeça do robô e, finalmente, o corpo da máquina.
 A Transformação mecânica aperfeiçoa as capacidades de coordenação manual das crianças.
 Controlado com 4 botões direcionais.
 O controlo remoto funciona as duas configurações.
 As luzes e sons podem ser controladas pelo controlo remoto.
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00 007823 000 000
4x AA 1,5 V
(não incluídas)
3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

17x12x23

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

30x29x17,8

6x

8APIQQE*agbahf+

TURBO TEAM
TELECOMANDADOS

2-6a

O
NOV

Salta sobre obstáculos
graças às suas rodas grandes

s
po

ra todos os t
Pa
i

de superfície
Controlo remoto com
4 botões direcionáveis

BOBBY BUGGY RC
O primeiro controlo remoto que se move em quatro direções e supera todos os
obstáculos graças às sua rodas grandes.
 O primeiro controlo remoto na forma de uma roda com 4 botões fáceis de usar.
 Rodas grandes para todos os tipos de superfície.

00 009152 000 000
4x AA 1,5 V
(não incluídas)
3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

12x16x21

Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cms):

34,7x21,2x18,5

6x

8APIQQE*ahjddj+
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10ª ETAPA

BEM-VINDO AO MUNDO
DOS SONHOS.

A etapa final desta aventura é um sonho
que acompanha gerações de crianças.
Por um lado, o mundo mágico da Disney
com seus contos de fadas, castelos
mágicos e princesas. Por outro lado, o
animado mundo de carros de corrida e
motos cheio de adrenalina, com a Fiat
e Ducati.
Bem-vindo a este universo mágico,
um mundo onde perder-se é a melhor
maneira de se divertir.

Os melhores amigos que um
bebé pode desejar.
A nova linha Disney Baby da Chicco, desenvolvida para bebés e crianças, junta doces
conhecidos amiguinhos para começar a descoberta do mundo. Porque brincar com o
Bambi, o Simba e os 7 anões é agora mais divertido! Os pais serão capazes de partilhar
as suas memórias das mais conhecidas personagens da Disney com os seus filhos, e
ver a alegria e felicidade nos seus olhos.
Porque crescer com a Disney Baby é pura magia!

DISNEY BABY

0+

MÓBILES

MÓBILE BAMBI
PROJEÇÕES MÁGICAS
Projeç
Peluches macios
removíveis

3c

or

es

ma
ai
gem
do B

00 007156 000 000

no
ambi

0m+

3 x AA 1,5 V
(não incluídas)

ão
a

m
co

Móbile eletrónico com 3 funções que podem ser
ativadas ao mesmo tempo ou escolher a combinação
preferida:
1. Rotação das 3 personagens Disney em tecido;
2. Música, com relaxantes melodias;
3. Projeção, a 3 cores, mudam automaticamente
seguindo o ritmo da música.

32x40x42

Caixa aberta

3 Funções,
para escolher e
personalizar como
quiser

Dimensões da caixa (cms):

31x40,2x12,3

teto

Dimensões do brinquedo (cms):

6x

8APIQQE*acjdba+
PRIMEIROS BRINQUEDOS

TAMBOR MUSICAL
DO REI LEÃO

6-36m

1. Tambor Eletrónico

Tambor eletrónico que ajuda a criança a desenvolver a sensibilidade musical e capacidades de associação lógica.
Oferece três modos de jogo:
1. Tambor Eletrónico;
2. O
 s primeiros encaixes onde a criança pode colocar as
4 formas coloridas com as divertidas personagens
do Rei Leão;
3. Tambor rolante para estimular o gatinhar do bebé.

3 em1

2. Primeiras formas
coloridas

00 007514 000 000

2 x AA 1,5 V
(incluídas)

6m - 36m

Dimensões do brinquedo (cms):

22,5x19x19,5

Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cms):

19x19,7x22,5

6x

8APIQQE*aegfcc+

3. O tambor rola
incentivando o bebé
a gatinhar para o seguir.
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Momentos mágicos com a sua
pequena princesa.
A primeira linha da Chicco dedicada exclusivamente a meninas!
Rosa, brilho e melodias encantadoras para entrar no mundo mágico das princesas
Disney.
Todas as mulheres brincaram com "uma princesa". Agora como mãe é um prazer
poder brincar com a sua filha no mesmo sonho encantado. "Se acreditar o sonho
torna-se realidade". É uma reação emocional, a memória de infância é reavivada
quando as mães escolhem produtos Disney para as suas princesas, porque "nunca é
tarde para ser princesa".

DISNEY PRINCESS
PRIMEIROS BRINQUEDOS / BRINQUEDOS PARA CARRINHO DE PASSEIO

de

ento que ativ
al

u

s
son

S en
sor

A primeira varinha mágica eletrónica da Disney
Princess com sensor de movimento.
 Com um laço que desliza e bolinhas coloridas.
 Agite para ativar as luzes e melodias mágicas.
 Disponível em caixa expositora de 6 pçs.

m

im
ov

se
ze

PRINCESSES MAGICAL
WAND

6-36m

00 007804 000 000

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m - 36m

Dimensões do brinquedo (cms): Display

7x16x3

Dimensões da caixa (cms):
Blister

16,7x20,9x3,5

6x

4x

Melodias mágicas

8APIQQE*afcgbf+
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As mágicas princesas da Disney chegam para
tornarem-se as verdadeiras companheiras nas
viagens de todas as meninas.
A combinação de tecido macio e peças de plástico ajuda a desenvolver as capacidades táteis.
Com elementos icónicos do mundo mágico da
Branca de Neve e da Cinderela!

do
s

PRINCESAS CLIP & GO

00 007805 000 000 CINDERELA
00 007806 000 000 BRANCA DE NEVE

6m - 36m
Dimensões do brinquedo (cms):

10x20x6

Dimensões da caixa (cms):
Blister

7,5x10x0,5

6x

8APIQQE*afcgcc+

antes

Anéis desliz

8APIQQE*afcgdj+

Espelho para efeitos de luz
151

DISNEY PRINCESS
a

BRANCA DE NEVE

o co

lho

raçã
oac
ara
d

Br

PRIMEIROS BRINQUEDOS / BRINQUEDOS DE PAPA
eve aparec
de N
en
ESPELHO MÁGICO DA
a
o
nc

pe
es

a

6-36m

Um espelho mágico para descobrir “Quem é a
mais bela”.
A
 cara da Branca de Neve aparece no
espelho ao pressionar no botão do coração.
 Com melodias encantadoras.
D
 isponível em caixa expositora de 6 pçs.

na
rn

00 007602 000 000

sio
es
r
p
Ao
Espelho mágico

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

6m - 36m

Dimensões do brinquedo (cms): Display

9x13x2

Dimensões da caixa (cms):
Blister

16,5x20,8x3,5

6x

4x

Com melodias
encantadoras

BRINQUEDO DE SONHO
PARA CADEIRA DE PAPA

Abóbora rotativa

aç
Cor

Este brinquedo entretém a bebé com muitas
atividades durante a hora da papa.
C
 oração rotativo, uma coroa com anéis,
uma abóbora e uma carruagem rotativa
com sons.
 Com uma prática ventosa que segura o brinquedo na cadeira.

ão rotativo

00 007601 000 000

6m - 18m
Dimensões do brinquedo (cms):

13x22,5x13

Blister

152

Ventosa

Dimensões da caixa (cms):

16,7x22,5x8,1

6x

DISNEY PRINCESS
1-3a

CENTRO DE ACTIVIDADES

O
V
O
N
Luzes

Pressiona no bot
ã
o
p
ara ativ
ar as

luzes e sons

Fácil de agarrar

ESCOVA DE CABELO RAPUNZEL DISNEY

00 007896 000 000

Um brinquedo eletrónico com luzes e sons que permite à criança entrar na
pele de uma princesa da Disney!
 Como uma escova de cabelo real, para imitar os adultos.
 Luzes e sons são ativados quando a criança escovar os cabelos.

3 x LR44 1,5 V
(incluídas)

1a - 3a

Dimensões do brinquedo (cms):

15x7,4x3

Dimensões da caixa (cms):
Blister

21x17x6,5

6x

8APIQQE*agfbgf+
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DISNEY PRINCESS
CENTRO DE ACTIVIDADES
Ao carregar no coração o sapatinho
de cristal da Cinderela ilumina-se

18m-4a

música da
Ci

Quando se a
b

a
um

rt ã o t o
o po
ca
re

ere
nd

18-36m

la

nd
sco

o

Quand
o

Ativ
a-s

sobe as e
s ca

faz cair a tranç
a

ido na torre

n
so

a g en

s a dança
r
154

cipe

Rapunzel apa
re

As Princesas Aurora e Cinderela e o Príncipe Encantado abrem as portas do seu
castelo de conto de fadas.
 As melodias mágicas e encantadoras e diversas atividades manuais
vão ajudar a desenvolver a coordenação manual, imaginação e criatividade
de todas as princesinhas.
 O castelo pode ser aberto para fora para aumentar a área de brincadeira.
 As 3 personagens podem ser removidas e utilizadas separadamente.

n
p rí

sa

CASTELO DAS PRINCESAS DISNEY

o que est
o sin
áe

a para ver as pe
r

O dia

ag
i

e
ce

melodia ao

da

ma
eu

tar

z rodar a plat
e fa
af
t
n

orm

ma

Melodias encantadoras

00 007603 000 000

3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

18m - 4a

Dimensões do brinquedo (cms):

52x41x23

Dimensões da caixa (cms):
Caixa

35,2x45,2x18,3

2x

8APIQQE*acjhhi+

DISNEY PRINCESS
1-3a

BRINQUEDOS PARA EMPURRAR

12-36m

Ao empurrar a carruagem
são ativadas músicas e sons

2em 1
1. Brinquedo Musical de
empurrar
ov
í

ve
l

A Cinderela gira

Pe
g

a fl

ex

íve

le

re
m

2. Carruagem em modo
rodas livres

Luzes LED na base

CARRUAGEM MÁGICA DA CINDERELA
A carruagem mágica da Cinderela estimula as meninas a andarem graças aos
efeitos que são ativados sempre que o carro é empurrado.
 Quando a carruagem é empurrada, as luzes e os sons são ativados e a Cinderela começa a gira, dançando uma melodia suave.
 A majestosa pega é flexível para que possa ser ajustada à altura da criança.
 Modo 2 em 1: Ao remover a pega de transporte torna-se numa carruagem
em modo rodas livres.

00 007628 000 000

2 x AA 1,5 V
(incluídas)

1a - 3a

Dimensões do brinquedo (cms):

17x18,5x18

Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cms):

21x36,1x18,5

6x

8APIQQE*afbjfd+
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Chicco e Fiat 500:
dois ícones que se juntam!
Ou que se completam!!
A Chicco aclama o corajoso Abarth e o elegante Fiat 500!
A linha exclusiva dedicada aos pilotos de corrida de amanhã.
A coleção estimula a criança a brincar ao jogo de papéis, reproduzindo situações
já vividas e/ou observadas exprimindo verbalmente, as suas ideias, emoções e
sentimentos face às diferentes situações.

FIAT
VEÍCULOS

2-6a

O
V
O
N
no te
ione
s
s
pre
ida
s para o carregar
á
r
u
t
g
a
e
s
r
e em
pa
Puxe

ra iniciar a corrida!
jadilho pa

2 modos de brincar:
1. Rodas livres
2.Puxar o carro para trás

Um look moderno

MINI TURBO TOUCH 500
Estes novos mini carros criados pela Fiat e Abarth foram desenvolvidos para brincar em
muitas corridas, emocionantes e divertidas.
2 modos de brincadeira:
1. Puxe o carro para trás para o carregar e uma vez carregado, pressione o tejadilho
para iniciar a corrida;
2. A opção de rodas livres para simular inversão e estacionamento.

8APIQQE*afddjb+

00 007666 000 000 FIAT RACER
00 007667 000 000 ABARTH RACER

2a - 6a
Dimensões do brinquedo (cms):

8,5x6x6,5

Caixa
aberta

Dimensões da caixa (cms):

14x10,3x10,5

8APIQQE*afdeah+
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FIAT
TELECOMANDADOS

2-6a

Lin

ha
s

eg

rift

do F
iat
50
0S

e
port
dition

Co
ms
om
d

a bu

Co
n

zina e ronronar do motor
dir

ca
rro
m

ia radio
lo v

ud

a

tro

de

dar o volante
ao ro
o
ã
ecç

o

FIAT 500 SPORT
O novo carrinho telecomandado da Chicco, com as cores desportivas e divertidas do FIAT 500 RC.
 Volante user-friendly controlado via radio.
 Com som do motor e da buzina.

00 007275 000 000
4x AA 1,5 V
(não incluídas)
3x AAA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

14x13,5x21

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

36,5x21,3x16

6x

Frequência de utilização:
27.125 MHz

158
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FIAT
VEÍCULOS

Sistema d

ec

arg
ap
rá
tico

2-6a

e v e l oz !

mo
Co

som da b
uz
ina

er

on r

rr o
onar do ca

Quanto mais pressionar, mais ele anda!

TURBO TOUCH 500
Estes carros Turbo Touch, desenvolvidos pela FIAT e ABARTH, foram projetados
para corridas divertidas.
 Sistema Turbo Touch: pressionar o carro para carregar.
 O carro acelera com efeitos sonoros de motor, quebras acentuadas e som da buzina.

00 007331 000 000 ABARTH
00 007331 070 000 VERMELHO

3x AA 1,5 V
(incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

9x7,5x13,5

Dimensões da caixa (cms):
Caixa
aberta

18,7x15,5x12

6x

159

Chicco e Ducati,
juntos na linha da frente!
A linha de produtos que combina a especialização da Chicco no mundo das crianças
com o inconfundível projeto de competência da Ducati.
Brinquedos com os quais as crianças podem usar a sua imaginação e criatividade
para criar habilidades e situações que são tipicamente ligadas ao mundo adulto,
ajudando-os a desenvolver a sua própria identidade.

DUCATI
VEÍCULOS

a
em
ist

ga prático
de car

e rápido!

Co

m

s

So

m

da
sb

uz
i

na

2-6a

otor
m
o
d
r
a
n
nro
s e do ro

Sistema de Carregamento
Pressione a parte de trás:
quanto mais pressionar, mais ela anda!

TURBO TOUCH DUCATI
As motas ideiais para os mais "jovens" amantes das duas rodas! Andam rápido,
como as verdadeiras DUCATI.

S
 istema Turbo Touch: pressionar na parte de trás para carregar a mota.
A
 ndam até 10 metros!
A
 mota acelera com efeitos sonoros e para ao som do ruído dos travões, como as
motas verdadeiras.

00 000388 000 000 VERMELHA
00 000388 040 000 AMARELA

3x AA 1,5 V
(incluídas)

Dimensões do brinquedo (cms):

9x7,5x13,5

Caixa
aberta

8AKDQRA*hgicde+

2a - 6a
Dimensões da caixa (cms):

21x15x12,2

6x

8APIQQE*aecfaa+
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DUCATI
TELECOMANDADOS

2-6a
6 direções

S o ns d a b
uz
in

ae

o
intuitivo: virando o guiador, a m

A primeira mota Ducati com telecomando intuitivo.
 Revolucionário guiador com controlo remoto.
 Intuitivo controlo remoto: basta virar o guiador para a mota mudar de direção.
 6 direções diferentes.
 Sons da buzina e do motor.

r

DUCATI 1198

do
m
ot
o

ta m

ronronar

uda de direç
ão

do

Telec
oman
do

00 000389 000 000

6x AA 1,5 V
(não incluídas)

2a - 6a

Dimensões do brinquedo (cms):

36,5x29x17,5

Caixa aberta

Dimensões da caixa (cms):

36,5x29x17,5

6x

Frequência de utilização:
40.675 MHz

162

8AKDQRA*hgiceb+

DUCATI
PRIMEIRAS BICICLETAS

2-6a

Pneus anti-furo
Fabricada em metal
ultra leve

Max 25 kg
BICICLETA AMARELA DUCATI
Uma bicicleta sem pedais com as cores e o design de uma Ducati Scrambler.
 Ajuda a criança a adquirir balanço e equilíbrio para andar só em 2 rodas
e preparando-se para uma verdadeira bicicleta com pedais.
 Fabricada em metal ultra leve.
 Guiador e assento regulável.
 Idade adequada: dos 2 aos 5 anos de idade (máximo 25 kg).
 Nas cores originais Ducati Scrambler.

00 001716 040 000

2a - 5a
Dimensões do brinquedo (cms):

41x56x70

Caixa

Dimensões da caixa (cms):

61x26x17

2x

8APIQQE*agccej+
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LEGENDA:
Código produto

Brinquedo
Eletrónico
Pilhas

00 060079 000 000

12m -4a

2x AA 1,5 V
(incluídas)

Faixa de idade
aconselhada

Dimensões da caixa (cms):
Caixa aberta

33,5x28,6x15,5

Tipo de embalagem

6x

Peças por caixa master

Comprimento x Altura x Largura

Legenda Símbolos Gráficos
Quantidade de caixas
por unid. de embalagem

Caixa aberta

Brinquedo eletrónico

Caixa com janela

Quantidade
e tipo de pilhas

Caixa com janela
“try me / touch me”
Caixa fechada

Experimenta-me
Display caixa expositora
Blister

165

CÓDIGO SAP

166

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NOVIDADE PÁGINA

BRINQUEDO (SEM CAIXA)

BRINQUEDO CAIXA)

Dimensões

Dimensões

Peças

EMBALAGEM
Dimensões

CÓDIGO EAN
Peso

00000388000000

Turbo Touch Ducati vermelha

161

9x7,5x13,5

21x15x12,2

6

39x32,8x23,2

3,331 8003670768234

00000388040000

Turbo Touch Ducati amarela

161

9x7,5x13,5

21x15x12,2

6

39x32,8x23,2

3,331 8058664042500

00000389000000

Ducati 1198 RC

162

36,5x29x17,5

36,5x29x17,5

6

74x31,5x55

10,041 8003670768241

00000903000000

Móbil Portátil Dancing Friends

52

25x30x13

23x25,4x13,3

6

26,4x70,6x27

3,830 8003670718819

00000907000000

Macaca Primeiras Actividades

50

17x23x5

18,5x28x8

6

18x23,3x22

0,932 8003670718857

00000995000090

Chave Falante

102

9,5x15x5

14,2x25x7

6

30x28,5x22,5

2,060 8033828719825

00000996000090

Livro Falante Os animais

103

13x15x3

20,2x22,5x5

6

31,7x24,7x22

2,522 8033828719771

00001191000000

Estrela Musical

11

12x18x3,5

14,6x21,2x6,7

6

41,6x23,5x15,7

1,710 8003670667926

00001192000000

Lua Musical

11

12x18x3,5

14,6x21,2x6,7

6

41,6x23,5x15,7

1,687 8003670667933

00001716000000

A minha Primeira Bicicleta vermelha

89

46x56x68

60x25,5x17,3

2

61x27,2x34,5

8,079 8003670737827

00001716040000

Bicicleta Amarela Ducati

163

41x56x70

61x26x17

2

62x28,5x35

7,414 8058664062249

00001716100000

A minha Primeira Bicicleta Rosa

89

46x56x68

60x25,5x17,3

2

61x27,2x34,5

8,079 8058664023400

00002306000000

Cão e Gato - 15 pçs.

126

-

25x25x7

4

51x23x26,8

2,457 8058664054244

00002307000000

Equipa de salvamento - 20 pçs.

126

-

28x25x7

6

23,4x52,1x29,9

3,470 8058664054251

00002426100000

Goodnight Moon rosa

24

15x15x5,5

20,9x19,5x7,5

6

40,5x23,5x25,5

2,489 8059147059619

00002426200000

Goodnight Moon azul

24

15x15x5,5

20,9x19,5x7,5

6

40,5x23,5x25,5

2,489 8059147059626

00002427100000

Goodnight Stars rosa Projetor

19

28x13x16

27,7x20,9x18,8

6

58,5x44,5x29,3

6,736 8059147059633

00002427200000

Goodnight Stars azul Projetor

19

28x13x16

27,7x20,9x18,8

6

58,5x44,5x29,3

6,736 8059147059855

00002429100000

Móbile Estrelas Mágicas rosa

25

36x56x43

36x52x14,8

4

62x39x54,5

10,384 8058664024421

00002429200000

Móbile Estrelas Mágicas azul

25

36x56x43

36x52x14,8

4

62x39x54,5

10,384 8058664024179

00002430100000

Rainbow Cube rosa

22

16x16x16

19,7x20,8x18,7

6

61,5x23x39,5

6,156 8059147059848

00002430200000

Rainbow Cube azul

22

16x16x16

19,7x20,8x18,7

6

61,5x23x39,5

6,156 8059147059862

00002572000000

Tapete Tummy Pad

67

77x90x4

45,2x39,8x12

6

74x42,5x46,7

7,364 8003670746812

NOVO

00005195000000

Ginásio Musical Hippo

72

66x52x50

30,5x51x10,2

4

41,5x54x32,5

5,831 8003670824381

00005208000090

Ursinho Conta Histórias Musicais

105

20x34x15

29x36,3x17,7

6

59,5x38,5x55

9,066 8003670875703

00005225000000

Golo de Ouro

95

58x50x25

58x45x14,3

4

59,5x48x59

9,949 8003670826767

00005228000000

Strike dos Macaquinhos

91

11x15x9

43x26x11,2

4

53,5x43x24,8

4,960 8003670826798

00005235000000

Aviãozinho Cavalgável

86

34x39x47

50,5x31,5x33,8

2

69x33x52,5

5,722 8003670826972

00005316000000

Tapete Castelo

71

93x93x2

31x31x9,2

6

56x32,8x33

2,838 8058664067244

00005833000000

Fruta Musical

62

13x16,5x8,5

14,5x21x11

6

34,5x24x31

2,269 8058664007363

00005835000000

Bolinha Soft

54

9,5x9,5x9,5

14x14,9x10,5

6

16x33x29

1,046 8058664007387

00005836000000

Bola Musical

54

15x15x15

18,8x21x16

6

22,5x49,5x38,5

2,456 8058664007394

00005905100000

Primeiros Passos Happy Hippy

76

33x42,5x37

51x39,5x18,4

4

75x41,5x52,5

9,800 8058664056569

00005953000000

Chave Pega Fácil

41

12x11x2,5

16,5x21x3,5

6

18,3x22,5x25,5

0,758 8058664007585

00005954000000

Anel Pega Fácil

41

12x11x2,5

16,5x21x3,5

6

18,3x22,5x25,5

0,758 8058664007592

00005955000000

Anel de Dentição Foca

43

13x11x2

16,6x21x2,2

6

18,3x22,4x19,2

0,856 8058664007608

00005956000000

Anel de Dentição Peixinhos

43

11,5x11x2,5

16,5x21x4,2

6

18,3x22,5x27,5

0,943 8058664007615

NOVO

CÓDIGO SAP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NOVIDADE PÁGINA

BRINQUEDO (SEM CAIXA)

BRINQUEDO CAIXA)

Dimensões

Dimensões

Peças

EMBALAGEM
Dimensões

CÓDIGO EAN
Peso

00005958000000

Baú dos Piratas

14

21,5x17x13

32,7x21x18,8

6

67,5x23x58,5

5,054 8058664007639

00006714000000

Triciclo Pelicano

87

40x51x68

51,5x28,8x24,8

2

52,5x58,5x26

9,802 8058664011797

00006811000000

Dinossauros - 30 pçs.

127

-

25X35,5X7,1

6

51x38x23,4

4,189 8058664012909

00006813000000

Ilha do Tesouro - 60 pçs.

129

-

28,2x29x28,2

4

57,5x31x57,5

7,455 8058664012923

00006814000000

Cake Design - 30 pçs.

127

-

25X35,5X7

6

51,5x37,5x23

4,412 8058664012930

00006815000090

Puzzle Happy Palace

108

22x24x3,5

26,7x25x6

6

39x27,5x28,5

4,030 8058664026067

00006992100000

Painel de berço Sunset rosa

23

19x29x8

25,7x25,3x11,2

6

53x28x35

4,692 8058664024643

00006992200000

Painel de berço Sunset azul

23

19x29x8

25,7x25,3x11,2

6

53x28x35

4,692 8058664025534

00006993000000

Bateria Musical

13

25,5x11x18,5

27,8x19,3x11,8

6

57x21x36,8

4,170 8058664023141

00007156000000

Móbile Bambi Projeções Mágicas

149

32x40x42

31x40,2x12,3

6

41,5x64,5x38

8,926 8058664029310

00007157000000

Roca Mr. Girafa

47

16x18x5

17,5x25x6

6

33,5x26,5x18,5

1,107 8058664029327

00007158000000

Galo pega fácil

42

14,5x14x4,5

16,5x21x5

6

18,5x22,5x39,8

1,167 8058664029419

00007162000000

Tapete puzzle dos Animais

71

93x62x2

31x31x6

6

38,5x33x34

2,269 8058664028320

00007163000000

Tapete puzzle da Cidade

71

93x93x2

31x31x9,2

6

56x32,8x33

2,838 8058664028337

00007200000000

Roca Mr. Hippo

47

16x18x5

17,5x25x6

6

35,8x26,5x18,2

0,995 8058664029488

00007201000000

Cordão de passeio Mrs. Giraffe

51

17x20x14

25,5x30x15

6

22,5x64,8x26,5

1,680 8058664029495

00007202000000

Roca Mrs. Zebra

53

14x25x7,3

18x25x6

6

26,5x36x18,5

1,352 8058664029501

00007206000000

Tapete musical eletrónico da Selva

68

72x72x4

39x40,5x10,8

6

65,5x42x41,5

6,776 8058664029549

00007275000000

Fiat 500 RC - Sport

158

14x13,5x21

36,5x21,3x16

6

75x24x50,5

8,192 8058664035342

00007300000000

Carro Tommy stunt - vermelho

140

6x4,5x9

12,4x18,2x8,1

6

36x20,5x18,8

0,888 8058664035731

00007302000000

Carro Richie Road stunt - laranja

140

6x4,5x9

12,4x18,2x8,1

6

36x20,5x18,8

0,888 8058664035755

00007304000000

Carro Old Stevie stunt - azul

140

6x4,5x9

12,4x18,2x8,1

6

36x20,5x18,8

0,888 8058664035779

00007331000000

Turbo touch 500 Abarth

159

9x7,5x13,5

18,7x15,5x12

6

38,5x18x38

2,874 8058664037612

00007331070000

Turbo Touch Fiat 500 vermelho

159

9x7,5x13,5

18,7x15,5x12

6

38,5x18x38

2,874 8058664039401

00007347010000

All around Menina

NOVO

84

26x52x43

52,3x28,3x28,5

2

58x31x54

5,923 8058664074341

00007347020000

All around Menino

NOVO

84

26x52x43

52,3x28,3x28,5

2

58x31x54

5,923 8058664074358

00007347100000

All Around Deluxe

85

26x52x43

52,3x28,3x28,5

2

58x31x54

5,923 8058664054008

00007412000000

Triciclo U-Go

88

40x51x68

49x33,5x25

2

50,5x68,5x27

11,477 8058664042555

00007412100000

Triciclo U-Go rosa

88

40x51x68

49x33,5x25

2

50,5x68,5x27

11,477 8058664042562

00007414000000

Garagem de carros Stop & Go

142

42x28,5x83

37,9x56,8x12,5

4

51x59x39

8,660 8058664042593

00007416000090

FOOD TRUCK 2 EM 1

NOVO

112

55x35x19

57,2x22,7x30

4

92,5x58,9x32,4 19,233 8058664084265

00007417000000

Cão Detetive

NOVO

78

41x45x17

33,2x25,2x17,2

6

68,1x53,3x27,6 10,575 8058664042623

00007423500000

Pirâmide dos anéis

12

13x23x13

14,3x25,8x14,3

6

44x27,8x30

3,063 8058664044917

00007424000000

Quartel dos Bombeiros - 70 pçs.

130

-

28,2x29x28,2

4

37x24,4x28

2,600 8058664042821

00007497100000

Caixa de música Chicco Soft Cuddles rosa

29

20x22x11

16,5x10,6x16,5

6

34x34,5x18

2,200 8058664027118

00007497200000

Caixa de música Chicco Soft Cuddles azul

29

20x22x11

16,5x10,6x16,5

6

34x34,5x18

2,200 8058664027125

00007514000000

Tambor Musical Rei Leão

149

22,5x19x19,5

19x19,7x22,5

6

58x22,5x47

7,335 8058664046522

167

CÓDIGO SAP

168

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NOVIDADE PÁGINA

BRINQUEDO (SEM CAIXA)

BRINQUEDO CAIXA)

Dimensões

Dimensões

Peças

EMBALAGEM
Dimensões

CÓDIGO EAN
Peso

00007579000090

Happy Tab

133

32x32x6

33,5x25x13

2

33,5x15x12,8

1,873 8058664069354

00007601000000

Brinquedo de sonho para cadeira de papa

152

13x22,5x13

16,7x22,5x8,1

6

35,5x18,5x24,5

1,058 8058664029754

00007602000000

Espelho mágico da Branca de Neve

152

9x13x2

16,5x20,8x3,5

6

21x22,5x18,3

0,827 8058664029761

00007603000000

Castelo das Princesas Disney

154

52x41x23

35,2x45,2x18,3

2

38,5x47x37

5,113 8058664029778

00007628000000

Carruagem Mágica da Cinderela

155

17x18,5x18

21x36,1x18,5

6

64,7x38,4x38,7

8,167 8058664051953

00007647100000

Next 2 Stars Rosa

20

22x15x15

26,5x21,3x16,3

4

53,5x23x34

3,735 8058664062348

00007647200000

Next 2 Stars Azul

20

22x15x15

26,5x21,3x16,3

4

53,5x23x34

3,735 8058664062355

00007650000000

Pintaínho primeiras atividades

48

8x19x6

14,5x18,5x6,5

6

37,5x21,6x6,7

3,600 8058664050819

00007651000000

Luva animais da quinta

49

20x24x4

21,2x25,2x3,7

6

27,5x27,5x26

0,840 8058664050826

00007652000000

Maçã pega fácil

48

9x14x13

14,5x18,5x13,5

6

32x17x18,3

0,750 8058664050833

00007653000090

Mesa de atividades Bilingue

110

34,5x34,5x37,5

61,5x11x38

3

63,7x35,3x40,6

8,764 8058664085330

00007654000000

Ratinho primeiras atividades

NOVO

51

14x24x9

14,5x18,5x9,5

6

36,8x29,5x8,6

4,080 8058664050857

00007655000090

Happy Shopping

74

29x60x60

55x48,5x17

4

50x56x70

12,078 8058664072064

00007666000000

Fiat 500 Racer

NOVO

157

8,5x6x6,5

14x10,3x10,5

6

32,8x21,6x15

3,488 8058664053391

00007667000000

Abarth 500 Racer

NOVO

157

8,5x6x6,5

14x10,3x10,5

6

32,8x21,6x15

3,488 8058664053407

00007681000000

Comboio 123

41

8x7x1

17,5x23,5x1,5

6

21,7x22,7x23,3

1,100 8058664053711

00007682000000

Gatinho Bolinhas

44

7,5x14x1

16,5x21x1,5

6

18,6X22,7X26,9 0,875 8058664053728

00007683000000

Baby Cozinheira

58

17x9x10

20x19x8

6

00007700000000

Baby Regador

59

14x12x7

18,2x19x8

00007701000000

Baby Pintor

59

14x12x3

20x19x6,8

00007703000000

Baby Batedeira

58

8x19x7

00007704000000

Painel Mocho Soft Cuddles

29

26x28x6

61x21,8x21,8

2,066 8058664053735

6

50x21,5x20

1,878 8058664048687

6

42x21,5x21,8

1,731 8058664048694

17,5x19x9

6

55x21,5x19

1,614 8058664048717

21,7x8,2x21,7

6

44x27,8x22,7

2,192 8058664048724

00007705000000

Painel Esquilo Soft Cuddles

29

26x28x6

21,7x8,2x21,7

6

44x27,8x22,7

2,192 8058664048731

00007710000090

Sam a toupeira saltitona bilingue

106

20x25x25

29,2x21,3x20,2

6

62,3x25x30,4

7,257 8058664084296

00007804000000

Princesses Magical Wand

151

7x16x3

16,7x20,9x3,5

4

18,6x22,7x26,9

1,027 8058664052615

00007805000000

Cinderela Clip & Go

151

10x20x6

7,5x10x0,5

6

38,6x27x21,5

0,944 8058664052622

00007806000000

Branca de neve Clip & Go

151

10x20x6

7,5x10x0,5

6

38,6x27x21,5

0,944 8058664052639

00007823000000

Transformer RC

144

17x12x23

30x29x17,8

6

61,7x31,4x55,1

7,416 8058664061075

00007853000090

Smartphone Chicco

101

7x14,5x2

14,1x20,4x4,6

4

21,4x29x14,7

1,553 8058664072071

00007891000000

Tesourinhos Baby Senses

NOVO

45

16x16x5

21x20,5x5,5

6

22,5x34,5x21,3

1,910 8058664065110

00007893000000

Borboleta Happy Color

NOVO

46

23,5x17x0,2

25x21x6,5

6

21,5x20,5x26,0

0,650 8058664065134

00007894000000

Dinossauro Happy Color

NOVO

46

23,5x17x0,2

25x21x6,5

6

21,5x20,5x26,0

0,650 8058664065141

00007895000000

Targaruga Happy Color

NOVO

46

23,5x17x0,2

25x21x6,5

6

21,5x20,5x26,0

0,650 8058664065158

00007896000000

Escova de cabelo Rapunzel Disney

NOVO

153

15x7,4x3

21x17x6,5

6

20,5x12x17

1,080 8058664065165

00007897000000

Livrinho dos animais Happy Color

NOVO

56

19x16,5x2

30,3x22x4

6

23,2x32,4x27,1

1,800 8058664065172

00007898000000

Cones Mágicos

NOVO

55

16x24x16

21x22x6,5

6

2,2x40,9x22,9

1,801 8058664065189

00007901000000

Policia Turbo Touch

139

6x4,5x9

12,1x18x8

6

36,5x19x16,8

1,055 8058664053131
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00007902000000

Bombeiro Turbo Touch

139

6x4,5x9

12,1x18x8

6

36,5X19X16,8

1,078 8058664053148

00007904000000

Taxi Turbo Touch

139

6x4,5x9

12,1x18x8

6

36,5x19x16,8

1,073 8058664053162

00007905000000

Jungle Rugby 3 em 1

92

63x67x22

56,5x38,5x16,1

4

66,7x40,9x58,2

6,965 8058664053179

00007907000000

Baby Rodeo

80

30x58x64

47,9x60,2x33,7

1

47,9x60,2x33,7 11,816 8058664053193

00007907100000

Baby Miss Rodeo

NOVO

80

30x58x64

47,9x60,2x33,7

1

47,9x60,2x33,7 11,816 8058664086832

00007930000000

Caixa de música Coelhinho First Love

NOVO

37

16X19X8

21X21X12

6

44,7X21,2X34,7 2,490 8058664067145

00007939000000

Ovelhinha First Love

NOVO

33

20X25X8

20X25X11

6

52,7X21,2X34,7 2,490 8058664067206

00007940000000

Gatinho First Love

NOVO

35

16X25X8

20X21,3X11

6

44,7X21,2X34,7 2,490 8058664067213

00007941000000

Manta Cãozinho First Love

NOVO

36

25X25X8

21X21,3X7

6

44,7X21,2X34,7 2,490 8058664067220

00007942000000

Boneca First Love

NOVO

34

21X24X8

20X21,3X11

6

44,7X21,2X34,7 2,490 8058664067237

00007945000000

Tapete Floresta XXL

NOVO

69

140x90x2

47,5x35,2x10,7

6

66,4x37,6x48,7

5,408 8058664067350

00007946000000

Tummy Time almofada Boppy

NOVO

70

38x10x30

30,7x9,7x36,5

6

60,4x33,1x37,7

2,256 8058664067367

00007987000000

Baby Explorador

NOVO

57

9x12x7

21x16,5x9

6

21,7x33,8x23,3

1,501 8058664069132

00008015100000

Ursinho boa noite rosa

26

30x36,5x14

25x31x20,3

4

52x33x42,8

4,090 8058664060351

00008015200000

Ursinho boa noite azul

26

30x36,5x14

25x31x20,3

4

52x33x42,8

4,090 8058664060368

00009090100000

Ovelhinha Boa Noite rosa

NOVO

28

21x30x12

25x31x16

6

63,7x33,7x27,4

2,887 8058664074365

00009090200000

Ovelhinha Boa Noite azul

NOVO

28

21x30x12

25x31x16

6

63,7x33,7x27,4

2,887 8058664074372

00009149000000

Ouriço gira e brinca

NOVO

94

24x24x12,5

25,2x12,9x32

6

27,5x77,3x34,4

7,467 8058664079308

00009150000000

Tapete da Macaca eletrónico

NOVO

96

150x40x1

45x30x10

6

32,1x62,2x46,2

6,046 8058664079315

00009152000000

Toy RC Bobby Buggy

145

12x16x21

34,7x21,2x18,5

6

22,8x70,8x56,9

6,768 8058664079339

00009164000000

Amiguinhos do Oceano

NOVO

118

-

23x23x4

6

26,4x24,7x24,7

0,284 8058664080694

00009167000000

Quarto da brincadeira

NOVO

119

-

23x23x7

6

23,4x47,7x24,7

0,284 8058664080915

00009168000000

Abelhas felizes

NOVO

121

-

30x30x5

6

32,4x31,7x31,7

0,284 8058664080922

00009169000000

Balões Coloridos

NOVO

120

-

23x23x4

6

26,4x24,7x24,7

0,177 8058664080939

00009170000000

Zero

NOVO

117

-

20x10,4x3

6

11,4x21,7x21,7

0,101 8058664080946

00009223000000

Florzinha rega e gira

NOVO

63

9,5x21,5x8,5

25,2x21,2x10

6

27,6x61,9x22,4

2,337 8058664082834

00009224100000

Mr Tosta

NOVO

60

23x14x7

21,2x25,28x8,5

6

23,6x51,8x27,2

2,848 8058664084340

00060014000090

Teddy Conta Comigo

104

33x30x18

30x30,8x21,2

4

61,5x34x44

5,186 8003670890041

00060067000000

Telemóvel Vibra & Capta

61

6,5x13,5x4

11x21,3x11

6

28x24x12

1,343 8003670739456

00060079000090

Quinta Interativa

109

32x26x13,5

33,5x28,6x15,5

6

68,5x31x48

10,392 8003670914624

00060132000000

Mobile Capuchinho Vermelho

11

32x53x40

36,5x12x39,8

6

74x42,5x38,2

7,637 8058664015177

00060136000000

Veículos - 40 pçs.

128

-

42,5x25x7

6

51,5x23,5x44,5

5,228 8058664054206

00060703000000

Quattro Laranja

82

35x81x64

65x46,5x40

1

65x46,5x40

7,780 8003670913337

00060703100000

Quattro Rosa

82

35x81x64

65x46,5x40

1

65x46,5x40

7,780 8003670746409

00060703200000

Quattro Verde

82

35x81x64

65x46,5x40

1

65x46,5x40

7,780 8059147058759

00060703300000

Quattro Vermelho

82

35x81x64

65x46,5x40

1

65x46,5x40

7,780 8058664084739

00064273000000

Casa dos animais

15

22x20x22

25,2x31,2x23

6

71x34,5x52

8,131 8003670687658

NOVO
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00065261000000

Primeiros Passos Musicais unisexo

77

38x40,5x40,5

40,3x49,3x15,3

4

64x43,5x51

11,974 8003670224211

00065261200010

Primeiros Passos Musicais rosa

77

38x40,5x40,5

40,3x49,3x15,3

4

64x43,5x51

11,974 8003670713654

00065262000000

Primeiros Passos Pinguim

77

38x40,5x40,5

40,3x49,3x15,3

4

64x43,5x51

11,974 8003670735625

00065408200000

Ginásio Deluxe

73

53x43x47

40,5x62x27

2

64,2x43x55,5

10,196 8003670886969

00069005000000

Fantasy Island

12

39,5x24x21

41,2x35,6x17,6

4

72,1x38,5x43,3

7,710 8059147057998

00069028000000

Tapete/Ginásio Bubble Gym

67

86x46x86

65x50x12,2

4

66,5x53x50,5

11,627 8059147058513

00069033000090

Dragãozinho Falante

108

13x19,5x19

19,2x21x19,2

6

60x23,5x40

5,031 8033828720357

00069040000090

Mecânico Falante

113

20x16x26

30,1x25,2x26

4

61,7x27,6x53,5

5,780 8033828720791

00070074000000

Pião Aquarium

61

15x20,5x15

17,7x24,8x16,5

6

51,5x28x37,2

4,894 8003670668329

00070106000000

Bubble Island

63

23,5x9,5x19

25x21x18,8

6

59,5x44,3x26,5

4,810 8003670915775

00070306000000

Hippo

62

13x18x9

15x21,1x10,5

6

32,5x23,8x32

3,085 8003670918059

00071697000000

Rã Doces Dentadinhas

42

12x14x3,5

14,2x20,5x4,0

6

15,5x22x35,5

1,058 8003670985266

00072367000000

Joaninha Bolinhas

44

9,5x12x4

16,5x21x3,5

6

18,5x22,5x22

0,845 8003670877356

00072369000000

Anel de Dentição Tartaruga

43

13x11x2

16,6x21x2,2

6

18,5X22,5X21,5 0,959 8003670877271

00072370000000

Anel de Dentição Caranguejo

43

13x11x2

16,6x21x2,2

6

18,5x22,5x21,5

0,960 8003670877288

00072375000000

Elefante Primeiras Actividades

50

16x23,5x4,5

16,5x21x7,5

6

18x26,5x22

0,896 8003670877332

00072376000000

Livrinho 1,2,3

50

19x19x2,5

18x24,5x1,5

6

20x25,5x11

0,640 8003670877349

Sabemos que os primeiros 36 meses
na vida de uma criança são um período especial,
repleto de momentos que nunca mais se irão repetir.
É por isso que dia após dia,
canalizamos toda a nossa paixão e conhecimento
para ajudar os pais, de modo a garantir
que cada um desses momentos,
possa ser disfrutado com toda a serenidade.

Endereços das Filiais Artsana
ARTSANA France S.A.S. - CHICCO

17-19 av. de la métallurgie
93210 SAINT DENIS LA PLAINE– France
Tél. +33(0)1 55932640 – Fax +33(0)1 48226750
www.chicco.fr – info@chicco.fr

Artsana Belgium

Temselaan 5 - 1853 Strombeek-Bever
BELGIUM
TEL: 0032 2 300 82 40 - FAX: 0032 2 300 56 79
www.chicco.be - Info.belgium@chicco.be

Artsana Suisse S.A.

Stabile la Punta – Via Cantonale 2B –
6928 Manno
Switzerland
Tel.: +41 (0) 91 935 50 80 – Fax: +41 (0) 91 935 50 89
info.ch@artsana.com – www.chicco.ch

ARTSANA GERMANY GmbH

Borsigstrasse 1-3
63128 Dietzenbach - Germany
Tel. +49 (0)6074 495 0 - Fax +49 (0)6074 495 200
www.chicco.de

Artsana Spain

C/. Industrias, 10.
28923 ALCORCÓN (MADRID) - España
Tlf. +34916499000
www.chicco.es

ARTSANA PORTUGAL, S.A.

Rua Humberto Madeira, 9
Queluz de Baixo
2730-097 Barcarena – PORTUGAL
Tel: 00 351 21 434 78 00 -Fax: 00 351 21 435 01 28
info@artsana.pt - www.chicco.pt

Artsana UK Ltd

Building 1, 2nd Floor,
Imperial Place,
Maxwell Road,
Borehamwood,
Hertfordshire. WD6 1JN
Main Office: +44 (0) 7951 118608
sales@chicco.co.uk – www.chicco.co.uk

Artsana Poland Sp. z o.o.

Biuro i Showroom Chicco
01-377 Warszawa
ul. Połczyńska 31a - tel. +48 22 290 59 90
info@artsana.com - www.chiccopolska.pl

ARTSANA TURKEY BEBEK VE SAGLIK

ESKI USKUDAR YOLU ERKUT SOK.KAT:12 No 4/1 ICERENKOY
ISTANBUL/TURKIYE
Information: 0216 444 2 442
Tel: 0216 570 30 30 - Fax: 0216 571 41 21
info@chicco.com.tr

Artsana Rus LLC - Russia

107150 Moscow - 4th proezd Podbelskogo 3 build. 22
Tel. +7 495 662-30-27
www.chicco.ru

Artsana USA, INC.

1826 William Penn Way - Lancaster Pa 17601
Phone: 717-735-6200 - Fax: 717-735-0888
info@chiccousa.com - www.chiccousa.com

Artsana Brasil Ltda.

ID: 02.340.424./0001-20 Avenida Comendador Aladino Selmi,
4630 Galpão 6 e 7 1306096, Via San Martin – Campinas SP Brasil
Phone +55 (11) 2246-2129
www.chicco.com.br

ARTSANA ARGENTINA

Uruguay 4501
Victoria- San Fernando - CP(1644) - Buenos Aires- Argentina
Tel: 00-54-11-4714-2000
www.chicco.com.ar

ARTSANA MEXICO SA DE CV

Alejandro Dumas 211, Col. Polanco CP 11550,
Del. Miguel Hidalgo, D.F.
Tel. +52 (55)52033781 / (55)55316203
customerservice.mexico@artsana.com

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED.
7th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54,
Gurgaon 122002. Haryana India
www.chicco.in

A Artsana S.p.A reserva-se no direito de efetuar, em qualquer momento e sem aviso prévio, modificações nos desenhos,
cores ou eventuais atualizações das especificações técnicas, nos produtos presentes neste catálogo. Todos os detalhes e
ilustrações reproduzidos, servem apenas como referência, não podendo ser considerados vinculativos.

