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Como pais, precisam de flexibilidade para continuarem a viver o dia-a-dia, ao vosso ritmo.

Há mais de 20 anos que a Quinny mantém uma posição de liderança na concepção e 

desenvolvimento de carrinhos de bebé premiados que permitem que os pais activos 

usufruam ao máximo do seu quotidiano. Assim, se tem um perfil moderno, sempre em 

busca de oportunidades, se ama a sua independência e aproveita a vida ao máximo, 

certamente encontrará na Quinny um produto que melhor se adapte ao seu 

estilo de vida. Quinny. Passeie ao seu estilo.

www.quinny.com
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Consulte os acessórios na página 19

A colecção

As características
Quinny Moodd 

Purple PowerPink PassionBrown Fierce Blue Reliance
 

Red RevolutionBlack Devotion

Assento utilizável desde 
o nascimento

Desde o nascimento 
com a alcofa Moodd

Compatível com as cadeiras 
do grupo 0+ Pebble da 

Bébé Confort ou Cabriofix 
da Maxi-Cosi (adaptadores 

incluídos)

Assento face pais 
ou face estrada

Abertura automática

Natural DelightGreen Courage

Novo

Quinny Moodd 
Confortável. Completo. Suave.

Este carrinho ultra moderno e completo oferece-lhe a flexibilidade que 

precisa para aproveitar ao máximo o seu dia-a-dia. Basta pressionar no 

botão e ele abre automáticamente, em segundos. O novo mecanismo de 

fecho permite recolhê-lo facilmente. Adaptável, sofisticado e moderno, 

estará sempre pronto a utilizá-lo.

Para mais informações, visite www.quinny.com

Inclui capota de sol, protecção de chuva, cesto de compras (máx. 5 kg), clip para a sombrinha e adaptadores para a alcofa 
moodd e para as cadeiras do grupo 0+ Pebble da Bébé Confort e Cabriofix da Maxi-Cosi
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Consulte os acessórios na página 19

A colecção

As características
Quinny Buzz 

Pink BlushRebel Red Natural MavisRocking Black

Desde o nascimento 
com a alcofa Buzz

Inclui capota de sol, 
protecção de chuva, cesto 
de compras (max. 5 Kg), 

clip para sombrinha 
e adaptadores para a alcofa 

Buzz e cadeiras do grupo 0+ 
Pebble da Bébé Confort e 

Cabriofix da Maxi-Cosi

Compatível com as cadeiras 
do grupo 0+ Pebble da 

Bébé Confort ou Cabriofix 
da Maxi-Cosi (adaptadores 

incluídos)

Assento face pais 
ou face estrada

Incluído

O Quinny Buzz abre automaticamente e de uma forma inteligente, 

transformando-se no carrinho de passeio mais completo. Possui um assento 

confortável e permite a colocação da cadeirinha do grupo 0+ e da alcofa. 

É a combinação perfeita de conforto (do nascimento até à infância) e 

facilidade de uso que permite aos pais viver a vida ao seu ritmo.

Para mais informações, visite www.quinny.com

Conforto e facilidade de uso 
desde o nascimento

Quinny Buzz 
Abertura automática

Blue Scratch
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Desde o nascimento 
com a alcofa Senzz

Compatível com as cadeiras 
do grupo 0+ Pebble da 

Bébé Confort ou Cabriofix 
da Maxi-Cosi (adaptadores 

incluídos)

Assento confortável com 
3 posições reclináveis para 

recém-nascidos

Inclui capota de sol, protecção 
de chuva, cesto de compras 

(max. 5 kg), clip para a 
sombrinha e adaptadores para 
a alcofa Senzz e cadeira grupo 
0+ Pebble da Bébé Confort e 

Cabriofix da Maxi-Cosi

Fecho plano. Mantém-se 
na posição vertical. Fácil de 

transportar com uma só mão.

Fecho com uma 
só mão

A colecção

As características
Quinny Senzz 

Consulte os acessórios na página 19

Brown SladeBlack Rickey Shadow PurpleBiking Red

Incluído

Quinny Senzz 
Prático como um 2º carrinho, 

com conforto extra

Tal como um carrinho bengala, o Senzz é leve, fácil de manobrar e 

compacto quando fechado, mas o que realmente o torna tão especial 

é a flexibilidade que o assento possui para reclinar, para maior conforto 

da criança. Quando combinado com a alcofa Senzz ou a cadeirinha do 

grupo 0+, permite desfrutar da cidade, ao ritmo dos pais. 

Para mais informações, visite www.quinny.com
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A colecção

As características
Quinny Zapp Xtra 

Compatível com as cadeiras do 
grupo 0+ Pebble da Bébé Confort 

ou Cabriofix da Maxi-Cosi 
(adaptadores incluídos)

Encosto reclinável: 3 posições face 
estrada, e 2 posições face pais.

Apoia-pés ajustávelAssento face pais 
ou face estrada

Consulte os acessórios na página 19

Inclui capota de sol, protecção 
de chuva, cesto de compras 

(max. 5 kg), clip para a 
sombrinha e adaptadores

Fading GreenBlue ScratchRebel Red Natural Mavis Pink BlushRocking Black Graphic Purple

Incluído

O Quinny Zapp Xtra dá-lhe todo o conforto que precisa para passear com 

o bebé durante todo o dia. O assento é ajustável, face pais ou face estrada, 

e reclinável para proporcionar bons  períodos de repouso. 

Para mais informações, visite www.quinny.com

Quinny Zapp Xtra 
Altamente manobrável e flexível 

desde o nascimento
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A colecção

As características
Quinny Yezz 

Permanece em pé, 
quando fechado

Compacto e leveAlça para transportar o 
carrinho ao ombro

Consulte os acessórios na página 19

Red Signal Purple Rush Green CurveGrey Road Pink HybridBlue Track Yellow Move

Quinny Yezz 
Inteligente. Compacto. Ultra leve.

Transforme a cidade no seu ambiente natural com o novo e exclusivo 

Quinny Yezz. Concebido com tecnologia de ponta e materiais extremamente 

leves, este carrinho forte,durável e fácil de utilizar é ideal para enfrentar todos 

os desafios na cidade. O Quinny Yezz dá-lhe a liberdade que precisa para 

assumir o controlo de cada situação, e quando não estiver a utilizá-lo, 

a alça de transporte confortável deixa ambas as mãos livres. 

Usufrua da cidade, à sua maneira.

Para mais informações, visite www.quinny.com

Novo

Incluído

Inclui capota de sol grande e um 
bolso de arrumação nas costas 

(max. 2 Kg)

Chassis de plástico de alta 
performance, IXEF forte e estável. 

Extremamente manobrável graças às 
rodas de skate unicas
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Sacos Quinny
A colecção

Light Sand Shadow Grey

Round Black Square Black

Design exterior moderno para que possa ser usado como carteira 

de mão mas também com um interior prático (colchão muda-fraldas 

e porta-biberão), os sacos Quinny são funcionais e têm espaço de 

arrumação suficiente para transportar tudo o que é essencial 

para um dia de passeio com o seu bebé.

Para mais informações, visite www.quinny.com

Sacos Quinny
Leve-o, ao seu ritmo



Quinny Acessórios 

Saco térmico Buzz Sombrinha

Natural Mavis Misty BrownRocking Black Rocking BlackBlue ScratchRebel Red Rebel Red

Tapa-pés Moodd 

Alcofas Moodd, Buzz  & Senzz

Blue Reliance

Blue Reliance

Black Devotion

Black Devotion

Red Revolution

Red Revolution

Brown Fierce

Brown Fierce

Pink Passion
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Em 
resumo

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
A Abertura automática
B 85 x 64 x 37 cm
C 85 x 64 x 101.5 cm
D 11.4 kg (3-rodas)

✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓
Sombrinha

Acessórios Quinny

Alcofa Moodd Tapa-pés

Senzz

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
A Abertura automática
B 81 x 66 x 31 cm
C 88 x 66 x 109 cm
D 15.1 kg (3-rodas)

✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
A Fecho compacto

B 95 x 42 x 29 cm

C 81 x 59 x 102 cm

D 8.7 kg
Apoia-braços Sombrinha

Zapp
Xtra

Moodd

Alcofa Senzz

Rodas todo-o-terreno SombrinhaAlcofa Buzz Saco térmico

SombrinhaForquilha rodas da frente (4 rodas)

- - - ✓ - - - - ✓
A Fecho extremamente compacto

B 68.5 x 27 x 23.5 cm

C 75 x 56 x 105.5 cm

D 5 kg

Yezz

Protecção de chuva

A Fecho com uma só mão
B 71 x 62 x 20 cm
C 72 x 62 x 103 cm
D 8.4 kg

Assento Zapp Xtra 
Rocking Black

Assento Zapp Xtra 
Rebel Red
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www.quinny.com

Todas as ofertas são livres de compromisso. 
Todos os produtos podem ser sujeitos a 

alterações de preços, especificações e erros 
de texto. As imagens, cores, descrições e 

afirmações relativas a dimensões, caracteris-
ticas etc são apenas aproximadas e podem 
variar. O presente catálogo foi elaborado 
com o máximo de cuidado. Contudo, não 
podemos garantir que as informações nele 

contidas sejam completas e exactas.


