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bugaboo bee +
maak kennis met  de bugaboo bee +
de compacte en tevens complete bugaboo kinderwagen. Kan ieder tempo aan. 

Compact, handig en wendbaar. De Bugaboo Bee heeft een in zijn geheel inklapbaar 
design dat meegroeit van baby tot peuter.

Met alle functionaliteiten en stijl die van Bugaboo verwacht kan worden, gaat  
de Bugaboo Bee+ overal mee naar toe en kan moeiteloos worden ingeklapt tot een 
handig klein pakketje.

Go buzz around.

hoofdkenmerken 
inklappen 

driedimensionaal vouwsysteem 

stoel 

omkeerbare stoel 

op maat verstelbaar 

geschikt vanaf de geboorte

stevige rugleuning 

5-punts gordel

in drie standen verstelbaar

wielen 

zwenkwielen met rubberen bumper 

met schuim gevulde rubberen banden

comfort en stabiliteit voor ouder en kind

onafhankelijke vering op de vier wielen

andere productkenmerken 

verstelbare duwbeugel uit één stuk 

stevige voetsteun

babycocon* 

gebruik met autostoel

waarom belangrijk?
compact en uit één stuk

 klapt in tot een compact pakketje dat overal past

omkeerbaar, comfortabel, op maat verstelbaar 

 het kind kan makkelijk naar de ouders óf de wereld in kijken

de hoogte van de rugleuning, zonnekap en 5-punts gordel kan 

eenvoudig en gelijktijdig worden versteld en het zitje kan worden 

verlengd zodat het van baby tot kleuter meegroeit.  

de ligpositie is perfect voor pasgeborenen

de zacht gevoerde en ergonomisch gevormde rugleuning 

ondersteunt  de kinderen in alle posities en biedt comfort voor  

baby’s en peuters 

zachte, schuifbare schouderkussentjes zorgen voor een perfecte 

pasvorm zodat zowel baby’s als peuters veilig en comfortabel 

kunnen worden vervoerd

zodat het kind kan rond kijken, kan ontspannen of kan platliggen om 

diep te slapen

klein, snel en makkelijk 360º te manoeuvreren

makkelijk te manoeuvreren en een veilig blokkeersysteem voor  

een soepele rit op oneven oppervlaktes. de bumpers beschermen 

tegen de alledaagse obstakels

duurzaam, geen lekke banden en altijd  een soepele,  

comfortabele rit

comfort en stabiliteit voor ouder en kind

 soepel draaien en een gelijkmatige, stabiele en comfortabele rit

makkelijk met één hand te sturen en te verstellen op tien  

vaste hoogtes

een comfortabele steun waar kinderen hun voeten op kunnen  

laten rusten

biedt extra comfort en bescherming voor pasgeborenen

met de Bugaboo adapters kunnen diverse autostoeltjes veilig en  

snel op het Bugaboo Bee + onderstel worden geplaatst

wat zit er in de 
doos? 
onderstel met wielen

stoel 

zonnekap*

bagagenet

regenscherm

gebruiksaanwijzing

twee jaar garantie

* de bekleding van de 
zonnekap wordt in een 
aparte doos geleverd

bugaboo bee 
kleuren
stoelbekleding 

 black

zonnekap

 rood 

 donker khaki 

 blauw 

 zwart 

 geel 

 roze

*verkrijgbaar als een accessoire
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wat is er vernieuwd 
1.  in hoogte verstelbare rugleuning, zonnekap en 5-punts gordel 

2.  nieuw systeem, voor makkelijk omkeren van het stoeltje

wat is er verbeterd
3. stoel met nieuwe vormgeving 

4. bredere zitruimte

5.  makkelijk te los te halen zonnekap

6.  breder onderstel 

7.  zachte, verschuifbare schouderkussentjes op de 5-punts gordel

8.  de rugleuning kan in 3 posities worden geplaatst

9.  verbeterde vering 

10.  sterwielen

11.  verbeterd remsysteem

12.  verstelbare duwbeugel op 10 vaste hoogtes

13.  aangepaste ontgrendelknoppen (vouwmechanisme)  

anders
- draagbeugel verwijderd 

-  verbeterde service  

mogelijkheden



1 op maat verstelbaar
kan aangepast worden aan kinderen van alle lengtes, van 

baby’s tot kleuters

De rugleuning, zonnekap en 5-punts 

gordel kunnen eenvoudig en gelijktijdig 

verlengd worden van 51cm tot 56cm in 

4 standen, zodat ze met de kinderen 

meegroeien.  

De hoogte van de huidige Bugaboo Bee 

stoel is 51 cm.

2 omkeerbaar stoeltje
het stoeltje is eenvoudig om te keren in een paar stappen

Een nieuw systeem met ronde scharnieren zorgt ervoor dat de 

stoel makkelijk opgetild en verschoven kan worden, zodat het 

kind naar de ouder kan kijken of de wereld in kan kijken. 

3 4 stoeltje
een comfortabel zitoppervlak met extra ruimte om te 

bewegen 

Kleinere zijflappen, gewatteerde bekleding en een stevige 

rugsteun zorgen voor een natuurlijke zitpositie die kinderen in 

alle posities van de stoel goed ondersteund. Aan de zijde van 

de rugleuning is het zitje 4 cm breder en aan de voorkant is 

het 6 cm breder.

5 zonnekap
nu flexibeler en veranderbaar, meer ruimte voor het kind

De nieuw vormgegeven zonnekap wordt aan de stoel ge-

klemd en is makkelijk afneembaar. Als het kind groeit kan de 

kap samen met de rugleuning versteld worden. Nu verkrijg-

baar als een accessoire 

6 afmetingen onderstel
nog steeds compact, maar nu nog stabieler en ruimer

Met een iets breder frame (1,5 cm) zorgt het voor meer stabili-

teit. Meer ruimte voor het kind terwijl het nog steeds compact 

opgevouwen kan worden.

7 gordel
net zo veilig als altijd, maar nu nog zachter, om comforta-

bel met het kind mee te groeien

5-Punten bescherming. Zachte, verschuifbare schouderkus-

sentjes bieden een pasvorm op maat, van baby to peuter.

8 in 3-standen te verstellen stoeltje
geschikt vanaf de geboorte tot en met de peuterleeftijd

Kan in 3 standen versteld worden voor de behoeftes van 

pasgeborenen en van peuters: rechtop zitten en rondkijken, 

achteroverleunen en ontspannen, of geheel liggend om te 

rusten of diep te slapen.

9 vering 
nog soepeler en stabieler rijden, vanaf de baby- tot en met 

de peuterleeftijd.

Dankzij de geperfectioneerde veringen en geometrie passen 

de wielen zich nog beter aan tot  verschillende gewichten, 

zodat het rijden regelmatig, stabiel en comfortabel is.

10 sterwielen
Kenmerkende Bugaboo wielen met verbeterde banden. 

Nieuw rubber en een bredere groef zorgen voor betere 

rijprestaties. 

11 rem
Een geperfectioneerd systeem zorgt ervoor dat de remmen 

altijd veilig zijn.

12 in hoogte verstelbare duwbeugel
Nu op tien vaste hoogtes verstelbaar en nog steeds gemak-

kelijk met één hand te besturen.

13 ontgrendelknoppen (vouwmechanisme)
Nieuwe vormgeving voor een meer intuïtief gebruik

extra
makkelijk te dragen

De kinderwagen kan in de opgevouwen positie gedragen 

worden aan de aluminium buis aan de zijkant of door de 

duwbeugel over de schouder te hangen.

verbeterde servicemogelijkheden

Meer reserve-onderdelen voor eenvoudige service- 

oplossingen.

www.bugaboo.com    bugaboo  paasheuvelweg 9 a-b  1105 bg amsterdam z.o.  po box 1299  1000 bg amsterdam  the netherlands  p. +31 (0)20 462 39 40  f. +(0)20 620 90 11  info@bugaboo.com 

e
x

p
l
a

n
a
t

io
n

 s
h

e
e

t
b

u
g

a
b

o
o

 b
e

e
 +



accessoires

zonnekap 
Nu als een accessoire verkrijgbaar, zodat de look van de 

Bugaboo Bee naar wens kan worden vernieuwd: voor een 

nieuwe baby, de winter, de zomer of voor speciale gelegen-

heden. Verkrijgbaar in alle Bugaboo Bee kleuren. 

babycocon
Biedt extra comfort en bescherming voor pasgeborenen. De 

babycocon heeft een afneembare hoofdsteun en is duur-

zaam, kleurvast en wasmachinebestendig. Verkrijgbaar in 

alle Bugaboo Bee kleuren.

breezy zonnekap 
Een innovatieve zonnekapconstructie met extra ventilatie om 

de warmte, de zon en de insecten weg te houden van het 

kind, waar men ook naar toe gaat. Verkrijgbaar in zilverkleur.

parasol 
Wordt op het onderste gedeelte van de duwbeugel bevestigd 

en scharniert op drie punten om er voor te zorgen dat er, 

ongeacht de stand van de zon, schaduw is. Verkrijgbaar in 

alle Bugaboo Bee en Bugaboo Cameleon kleuren.

voetenzak 
Gevoerd met zachte fleece om het kind behaaglijk en warm te 

houden op koude dagen. Wordt via openingen die overeen-

komen met de 5-punts gordel aan het zitje van de kinder-

wagen bevestigd, zodat het kind comfortabel en veilig blijft. 

Wasbaar en kleurecht. Verkrijgbaar in alle Bugaboo Bee en 

Bugaboo Cameleon kleuren. 

autostoeladapters 
Met de Bugaboo autostoeladapters kunnen de babyzitjes 

makkelijk van het onderstel van de Bugaboo Bee naar de 

achterbank van de auto worden overgezet, en andersom. 

transporttas 
Pak de Bugaboo kinderwagen en de accessoires in onze 

gewatteerde transporttas en rol ermee weg. Geheel uitgerust 

met rubberen wielen en gewatteerd handvat. 

bekerhouder 
Perfect voor een fles, drinkbeker of een extra grote ijskoffie. 

Kan aan de duwbeugel worden bevestigd om ieder drankje 

tot 700ml binnen handbereik te houden. 
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seat liner
De ademende stoelbekleding zorgt ervoor dat het kind het 

hele jaar door comfortabel blijft. Omkeerbaar van stevige twill 

tot koele mesh. De bekleding is vervaardigd met bamboe en 

absorbeert het vocht, zodat het kind comfortabel en droog 

blijft. Wasmachinebestendig. Verkrijgbaar in geel, rood,  

donkergrijs, zand, blauw en off white. 

meerijdplankje
Het Bugaboo meerijdplankje wordt in twee klikken op de 

draagas van de Bugaboo kinderwagen bevestigd, stevig en 

veilig, en maakt zodoende de kinderwagen geschikt voor 

twee kinderen. 

bugaboo bag 
Een losse reistas van leer of canvas maakt het makkelijk om 

te gaan en te staan waar men wilt, met alles wat men nodig 

heeft. Met de handige opbergmogelijkheid, een verscho-

ningsmat en twee afneembare, geïsoleerde thermovakken 

gaat de tas mee tijdens de kindertijd én daarna. 

De Bugaboo Bag is leverbaar in twee maten; 

bb01

15 liter 

verkrijgbaar in zwart leer, wit leer, zwart canvas en wit canvas

bb02

20 liter 

verkrijgbaar in zwart leer.  

compatibiliteit
b  = bugaboo bee

b+

 = bugaboo bee +

c  = bugaboo cameleon

f  = bugaboo frog

g  = bugaboo gecko

nieuw
80530XX01 seat liner FGCB - b  b+

 c  f  g

580311XX01 bugaboo bee + zonnekap - b+

 

oud   nieuw
580303XX01 babycocon - b  b+    581303XX01 bugaboo bee + baby ocon - b  b+

85100XX01 voetenzak - b    80110XX01 voetenzak FGCB  - b  b+

 c  f  g

80550TB01 transporttas - b  b+   80560TB01 transporttas FGCB - b  b+

 c  f  g  

580302SL01 breezy zonnekap - b    80610SL01 bugaboo bee + breezy zonnekap - b+

50600SS01 uv-scherm - b  

85500MC01 maxi cosi adapters - b     85510MC01 bugaboo bee + adapters maxi cosi - b+

hetzelfde
85300XX01 parasol - b  b+

 c  f  g

80500CH02 cupholder - b  b+

 c  f  g

85500WB01 meerijdplankje - b  b+

 c  f  g

80210XX01 / 80230XX01 / 80240ZW01 bugaboo bag - b  b+

 c  f  g
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*  Geschikt voor Bugaboo Bee +, Bugaboo Bee,  
Bugaboo Cameleon, Bugaboo Gecko en Bugaboo Frog


