
Porównanie modeli wielofunkcyjnych wózków mutsy
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evo                     nio                           iconStelaż

waga:

długość:
szerokość:
wysokość (rączka):

po złożeniu:
długość:
szerokość:
wysokość:

po złożeniu, bez kół:
długość:
szerokość:
wysokość:

8,1kg

89 cm
61cm
86-114cm

69cm
61cm
30cm

61cm
50cm
29cm

Charakterystyka:
- najniższy po złożeniu z 
kołami

- dobra amortyzacja na 4 koła 
taka jak w modelu nio

- teleskopowa rączka

- możliwość wyboru koloru 
stelaża oraz odcienia brązu 
rączki

- możliwość dokupienia 
pompowanych kół na tylną oś
- tylne koła odpinane razem z 
osią wózka

- możliwość mocowania na 
adapterach fotelików Maxi-
Cosi, Cybex, Kiddy, Mutsy

8,4kg

69cm
57cm
99-109cm

76cm
57cm
48cm

72cm
48cm
21cm

Charakterystyka:
- po złożeniu pozostaje na 4 
kołach,

- siedzisko spacerowe składa 
się razem i nie zajmuje 
dodatkowej przestrzeni,

-teleskopowa rączka

- amortyzacja przód  i tył 
(bardzo wydajna)

- tylne koła odpinane razem z 
osią wózka- możliwość 
wyboru koloru stelaża - czarny 
lub srebrny.

- możliwość wyboru koloru 
rączki - jest on jednak zależny 
od wybranego koloru gondoli, 
której uchwyt jest w 
niezmiennym kolorze.

- możliwość wyboru koloru 
stelaża - czarny lub srebrny.

- możliwość dokupienia 
pompowanych kół na tylną oś 
(pasują od modelu Evo - tylko 
srebrne i bez bieżnika)

9,0kg

66 cm
57cm
99-109cm

57cm
57cm
34cm

57cm
47,5cm
26cm

Charakterystyka:
- po złożeniu pozostaje na 4 
kołach,
- najlepsza amortyzacja spośród 
dostępnych stelaży mutsy.
- rączka teleskopowa oraz 
„łamana”
- siedzisko spacerowe składa się 
razem i nie zajmuje dodatkowej 
przestrzeni,
- innowacyjny sposób składania - 
tylne koła są podciągane pod 
stelaż - dzięki temu maksymalnie 
zmniejszamy wielkość po złożeniu 
wózka.
- możliwość wyboru koloru stelaża 
- czarny lub srebrny.
- możliwość wyboru koloru rączki - 
jest on jednak zależny od 
wybranego koloru gondoli, której 
uchwyt jest w niezmiennym 
kolorze. 
- tylne koła odpinane razem z osią
- możliwość mocowania na 
adapterach fotelików Maxi-Cosi, 
Cybex, Kiddy, Mutsy

- możliwość postawienia w pionie

Sklep Firmowy - Akacjowa 35, Łomianki
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http://www.wozki-mutsy.pl
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waga:

wymiary zewnętrzne z budką 
złożoną:
długość:
szerokość:
wysokość:

wymiary wewnętrzne:
długość:
szerokość:
wysokość:

4,7kg

88cm
46cm
29cm

74cm
32,5cm
20cm

Charakterystyka:
- najbardziej obszerna
- okienko z zaciemnieniem,
- rączka budki do 
przenoszenia
- mocowana na adapterach 
(załączonych)
- kieszonki dookoła gondoli
- wnętrze wyjmowane do 
prania

4,3kg

87cm
45cm
33cm

71cm
29cm
18,5cm

Charakterystyka:
- wentylacja od spodu gondoli
- wentylacja budki
- kieszonki dookoła gondoli
- mocowana bezpośrednio na 
stelażu
- wnętrze wyjmowane do 
prania
- możliwość złożenia na 
płasko

4kg

87cm
42cm
31cm

72cm
32cm
16cm

Charakterystyka:
- najlżejsza
- załączona moskitiera
- mocowana bezpośrednio na 
stelażu
- rozpinany tył budki  
z siateczką wentylacyjną.
- rączka budki do 
przenoszenia
- kieszonki dookoła gondoli
- wnętrze wyjmowane do 
prania
- możliwość złożenia na 
płasko
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http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Gondola-EVO-/156
http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Gondola-i2/266
http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Gondola-EVO-/156
http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Gondola-i2/266
http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Gondola-EVO-/156
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evo                     Siedzisko

waga:

wymiary wewnętrzne:
podnóżek: 
siedzisko szerokość
siedzisko długość:
wysokość pleców:
długość całkowita:

3,7kg

17cm
28cm
22cm
47cm
85cm

Charakterystyka:
- mocowana przodem i tyłem 
do kierunku jazdy
- wentylacja w budce
- rozkładana na płasko
- dwustronnie odpinany pałąk

4,0kg

13cm
27cm
24cm
50cm
86cm

Charakterystyka:
- mocowana przodem i tyłem 
do kierunku jazdy
- wentylacja w budce
- rozkładana na płasko
- dwustronnie odpinany pałąk 
z możliwością odchylenia
- przy pozycji przodem do 
kierunku jazdy siedzisko 
składa się do wnętrza stelaża 
nie powiększając jego 
wielkości po złożeniu

4,2kg

16cm
28cm
28cm
53cm
90cm

Charakterystyka:
- mocowana przodem i tyłem 
do kierunku jazdy 
- wentylacja w budce
- rozkładana na płasko
- dwustronnie odpinany pałąk 
z możliwością odchylenia
- przy pozycji przodem do 
kierunku jazdy siedzisko 
składa się do wnętrza stelaża 
nie powiększając jego 
wielkości po złożeniu
- idealnie wyprofilowana 
powierzchnia sprawia, że 
dziecko siedzi zawsze prosto.
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http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Siedzisko-spacerowe-do-wozka-EVO-/194
http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Siedzisko-spacerowe-do-wozka-EVO-/194
http://www.wozki-mutsy.pl/pl/p/Siedzisko-spacerowe-i2/267
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