


made in NL

Links, 
Rechts
En rechtdoor.

Daar heb je het lichtste kinderzitje
van Nederland voor.

Ontdek samen de wereld op de fiets.

Even naar de bakker, zwemles of samen 
een mooie tocht maken. Met de zitjes van 
Qibbel neem je je kind overal mee 
naartoe. Je neemt je kindje mee vanaf 9 
maanden tot 3 jaar in een voorzitje en tot 
een leeftijd van 6 jaar in een achterzitje.

De rugleuning is gemaakt van mesh, een 
zeer licht materiaal dat ook wordt gebruikt 
voor de zitting van bureaustoelen. Het 
materiaal is slijtvast, ademend en goed 
schoon te houden. 
Praktisch en comfortabel.



Een kinderzitje 
in de kleur die 
past bij jou.

Black
Denim Blue
White Smoke
Turquoise
Magic Green 
Sparkling Silver



ready for use

Lachen 
Gieren 
Brullen. 

Accessoires voor elk 
kinderzitje die jouw 
wensen vervullen.

Met een beweeglijke baby en een tas vol spullen wil je 
je kinderzitje snel kunnen instellen. Dat snappen we. 
Daarom zijn de gordels, voetriempjes en voetensteunen 
van Qibbel Air nog gemakkelijker aan te passen. 
De veilige vijfpuntsgordel zorgt er bovendien voor dat je 
kind goed vastzit.



easy mounting

White SmokeTurquoise

Denim BlueBlack Magic GreenSparkling Silver

BlueGreen

BlackKhaki Grey

Even je kind uit school halen? Of achterop naar opa en 
oma? Ook al kan je kind zelf fietsen, het is fijn om ook een 
goede fietsstoel te hebben. Een die veilig is én lekker zit.

De fietsstoeltjes van Qibbel zijn geschikt voor kinderen vanaf 
6 jaar. De Qibbel 6+ Junior is extra stevig, heeft een 
veiligheidsgordel en inklapbare voetsteunen.

Het zitje is geschikt voor kinderen tot 35 kilo. Super stevig dus. 
Vraag aan je fietsenmaker of je bagagedrager dit gewicht 
ook kan dragen.

Klaar om te gaan: uit de doos en op de fiets 

Zenuwachtig voor montage? Niet nodig. 
Kijk op ons YouTube-kanaal voor gedetailleerde video’s.

Het voorzitje
Het voorzitje is geschikt voor fietsen met een standaard stuurpen en 
een ahead stuurpen. Hierdoor ontstaat een groot bereik van 22 tot 
36 milimeter, waarop ons zitje gemonteerd kan worden.

Het achterzitje
Het beste van alles is dat het achterzitje in een handomdraai op de 
achterdrager van de fiets kan worden gemonteerd. Je draait de klem 
in en uit, en met de ontgrendeling aan de achterzijde haal je het 
zitje er zo af. Daar komt geen schroevendraaier aan te pas.

Geen bagagedrager op uw fiets? Het is nog steeds mogelijk om 
onze kinderzitjes te bevestigen. Met onze framebevestiging bevestigt 
u het fietszitje aan een beugel boven het achterwiel.
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