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We zouden graag zien dat je iCandy kiest vanaf 

het begin van je geweldige reis als ouder.

Als een trots vierde generatie Brits familiebedrijf, 

met bijna 90 jaar ervaring, zijn we al die tijd 

eigenaar geweest met dezelfde familie. Door de 

generaties heen hebben we een uniek iCandy 

familieteam samengesteld dat zich volledig heeft 

gericht op het ontwerpen, engineeren en maken 

van innovatieve, toekomstbestendige producten 

van de hoogste kwaliteit.

Wij hopen u te mogen verwelkomen in de iCandy 

familie en dat u ons toestaat u te begeleiden 

vanaf het begin van uw meest fantastische 

avontuur.

Van onze familie naar jouw familie.

Reissysteem ////  een reissysteem bestaat 

uit een frame voor een kinderwagen, 

waarop gemakkelijk andere onderdelen 

kunnen worden gemonteerd. Deze 

onderdelen zijn onder meer reiswieg, zitje 

en autostoeladapters en worden samen als 

pakket geleverd.

Reiswieg ////  een reiswieg is een lichte 

draagbare wieg die aan het onderstel van 

de kinderwagen kan worden bevestigd. 

Een reiswieg biedt een vlakke ligpositie, 

wat essentieel is voor pasgeborenen om 

de ontwikkeling van de wervelkolom en de 

longen te bevorderen.

Zitgedeelte ////  een zitje is ideaal voor 

oudere baby's vanaf ongeveer 6 maanden 

of wanneer zij zelfstandig kunnen zitten en 

comfortabel in het veiligheidstuigje van het 

zitje passen.

Lift adapters ////  de iCandy lift adapters 

verhogen de hoogte van het zitgedeelte of 

reiswieg voor meer interactie tussen ouder 

en kind. In de wereldgerichte modus kan 

het zitgedeelte met de liftadapters ook als 

kinderstoel worden gebruikt.

Autostoel adapters ////  met de 

compatibele autostoeladapters kan een 

autostoel gemakkelijk op het onderstel van 

de kinderwagen worden geklikt, zodat een 

slapende baby naadloos van de auto naar de 

kinderwagen kan worden overgebracht.

In één oogopslagIn één oogopslag  ////

SLA OM VOOR  
PRODUCT FUNTIES
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Zie in één oogopslag wat onze producten 

kunnen met deze handige functie iconen. 

Product functiesProduct functies  ////

2-1 naar 

double

SPF 50+  

zonnekap

Verstelbare 

handgreep

Geschikt van 

geboorte tot 25kg

One Touch 

gesp

Accessoires

mogelijk

Vrijstaand 

opvouwbaar

Inclusief 

regenhoes

Draaibare 

bumperbar

Lekvrije 

wielen

Draagriem 5 jaar 

garantie

Multi-wiel 

modus

Geïntegreerd

Meerijdplankje

Opvouwbaar 

met de zitting

Mand kan tot 

10 kg dragen

Mand kan tot 5 kg 

dragen

Plat liggende 

zitting

Afritsbare 

handtas

Inc.voetenzak 

en tas



018 PEACH 7

Tot in de puntjes verzorgd.

038  NEW ORANGE 3

 Klaar wanneer jij dat bent.

058 PEACH ALL-TERRAIN
Gemaakt voor avontuur.

072 LIME LIFESTYLE
We hebben 381 beslissingen 

genomen... dus jij hoeft er 

maar 1 te maken.

084 ACCESSOIRES 
Onmisbare toevoegingen.

092 KOPERS GIDS
Helpen bij het nemen van 
besluiten.

VanVan

038

054

068

naar de jouwenaar de jouwe
onze familie



Ontworpen voor topkwaliteit Ontworpen voor topkwaliteit ////



Als je kiest voor een iCandy, koop je niet zomaar een kinderwagen. Je investeert in kwaliteit, 

veiligheid en functionaliteit voor je kind en je gezin.

Het heeft ons vele jaren van geavanceerd onderzoek en meedogenloze tests gekost om te 

komen waar we nu zijn. Opgericht in 1933, heeft iCandy zijn geloofsbrieven verdiend als 

een wereldwijd bekende merknaam. Wij zijn een familiebedrijf en een bedrijf gewijd aan 

gezinnen, dus het ontwerpen van de perfecte kinderwagen om elk kind de beste start in het 

leven te geven, is en blijft onze drijfveer.

Deze aandacht voor detail, deze toewijding om de perfecte kinderwagen te maken, dat is wat 

ons drijft. We zijn trots op ons familiebedrijf en onze prestaties, maar we zijn nog trotser dat 

we in staat zijn geweest om ouders te helpen hun kind de beste start in het leven te geven.



De gezamenlijke CEO's en broers Bradley en Warren absorbeerden de productiekennis van hun 

grootvader Charles, die in 1933 een Londens modebedrijf oprichtte. In de jaren tachtig maakte het bedrijf 

kinderfietshelmen en autostoeltjes, voordat het een reeks veelverkochte kinderverzorgingsproducten 

ontwikkelde.

Ons familiebedrijfOns familiebedrijf  ////

Een van de kernprincipes waarop iCandy is opgericht is innovatie en deze wens om 

grenzen te verleggen, vooral als het gaat om stijl en design, heeft nooit aan kracht 

ingeboet. Als weerspiegeling van iCandy's weigering om compromissen te sluiten of 

beperkingen te accepteren in het streven naar perfectie, heeft elke generatie van de 

iconische iCandy Peach geprofiteerd van aanpassingen die zijn voortgekomen uit 

feedback van ouders over de hele wereld.

Peach 1 - Sweet Peach

TOEN
2008



In 2005 besloot de familie dat ze iets revolutionairs wilden creëren - een 2-1 tot double kinderwagen op 

een enkel frame, gevormd uit de meest duurzame metalen en luxueuze stoffen. 

De resultaten zijn zichtbaar en voelbaar in moeiteloze prestaties en de meest hoogwaardige 

afwerkingen. 

In de afgelopen 14 jaar zijn, naast innovatieve nieuwe functies zoals 

de met één hand inklapbare kinderwagen automatische vouwsluiting, is ook de 

stijl van de Peach geëvolueerd met meer dan 80 wijzigingen tussen elk model. 

Elke nieuwe generatie van de Peach bracht extra luxe details, stof evolutie en nog 

meer innovatie. 

2022

NU

Peach 7 Designer Collection Cerium
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iCandy is het enige Britse kinderwagenmerk dat een 

Queen's Award heeft gewonnen en is er trots op bij 

twee afzonderlijke gelegenheden de eer te hebben 

gekregen er twee in ontvangst te mogen nemen.

De eerste was de Queen's Award for Enterprise in 

International Trade in 2016 en de tweede in 2018 

voor Innovatie - een prestigieuze onderscheiding die 

onze "opmerkelijke bijdrage aan hedendaags Brits 

productontwerp en engineering" erkent.

De Queen's Award for Innovation wordt toegekend 

voor commercieel succes als gevolg van innovatie. 

Het is de hoogste onderscheiding die een Brits 

bedrijf kan ontvangen en iCandy was de eerste 

Britse kinderwagenfabrikant die deze prestigieuze 

erkenning kreeg.

Twee Queen’s Awards  ////



iCandy moment

Deel jouw #icandymoment met ons op social media. We willen het graag zien!
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GEBOUWD VOOR DE LANGE TERMIJN
Volledige gemoedsrust voor u en uw gezin

De 4 belangrijkste pijlers van het iCandy merk draaien om familie, stijl, kwaliteit en innovatie. 

Het vertrouwen dat we hebben in onze eigen producten stelt ons in staat een garantie van 

5 JAAR te bieden op ons gehele assortiment kinderwagens en een garantie van 10 JAAR op 

onze iCandy MiChair.

Alle kinderwagens – 5 JAAR GARANTIE 
Elke iCandy kinderwagen is ontworpen, gemaakt, geconstrueerd en 

getest tot ver boven de noodzakelijke normen om ervoor te zorgen 

dat het een ervaring biedt die door geen enkel ander product wordt 

geëvenaard. Nu hebben we de 5 jaar garantie geïntroduceerd om dit 

te ondersteunen, beginnend met producten gekocht vanaf 1 januari 

2019.

Deze garantie is ontworpen om ouders volledige gemoedsrust te geven, 

en meer tijd om zich te concentreren op die speciale momenten 

met het gezin. De garantie is ook overdraagbaar met een bewijs van 

aankoop, zodat klanten met een tweedehands iCandy er ook in de 

toekomst van kunnen profiteren.

Je hoeft niets te doen om je 5 jaar garantie te activeren 

- bewaar gewoon uw aankoopbewijs.

iCandy MiChair – 10 JAAR GARANTIE
De iCandy MiChair wordt nu aangeboden met maar liefst 10 

jaar garantie - een bewijs van het ontwerp en de technische 

uitmuntendheid die synoniem zijn geworden met onze eerste 

kinderstoel.

U hoeft niets te doen om uw 10 jaar garantie te activeren 

- bewaar gewoon uw aankoopbewijs.



slaap
als een

baby



Alle iCandy reiswiegen 

zijn geschikt voor 

permanente overnachting.

WIST JE DAT?
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Reiswieg // circa 0-6 maanden

De veiligste manier om ervoor te zorgen dat uw baby 

vanaf de geboorte in een liggende positie ligt. Alle iCan-

dy reiswiegen zijn supergroot en geschikt om 's nachts 

permanent in te slapen. 

Auto stoel // circa 0-12 maanden

Met de meegeleverde autostoeladapters kan een com-

patibel autostoeltje eenvoudig op het iCandy onderstel 

worden geklikt, zodat een slapende baby naadloos van 

de auto naar de kinderwagen kan worden verplaatst 

(autostoeltjes worden apart verkocht).

Zitting // Vanaf circa 6 maanden – 25kg*

Zodra je baby het gewicht van zijn eigen hoofd kan dragen  

(vanaf ongeveer 6 maanden) zijn ze klaar om de wereld 

te ontdekken met meer zichtbaarheid en interactie. 

Dit is het moment om over te stappen op het multifunctionele 

zitgedeelte. 

De ultieme reissystemenDe ultieme reissystemen  ////

Met alles wat je nodig hebt om je baby vanaf de geboorte tot 25 kg 

mee te nemen, bevatten de iCandy kinderwagens standaard autostoel 

adapters, een volledige reiswieg en een multifunctionele zitgedeelte. 

*25kg of 15kg wanneer de liftadapters in double/twin modus worden 

gebruikt.
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// Tot in de puntjes verzorgd.
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De iCandy Peach heeft zich stevig gevestigd als 's 

werelds leidende kinderwagen icoon, en zet consequent 

de kinderwagen standaard in termen van zowel 

functionaliteit als stijl. 

Het is een kinderwagen die geliefd en vertrouwd is bij 

ouders over de hele wereld. De laatste innovaties aan 

de iCandy Peach zien de kinderwagen zijn 7e generatie 

ingaan, met ongeëvenaarde functionaliteit, aangevuld 

met prachtige nieuwe premium stoffen.

De combinatie van een moderne gebreide jersey stof met 

dubbele stiksels en lederlook handvat, de iCandy Peach 

7 is het toppunt van eigentijds 2022 design.

Nieuw in de Peach 7 is een geïntegreerd meerijdplankje 

dat plaats biedt aan maar liefst 20 kg, zodat een peuter 

of kleuter comfortabel tussen het zitje of de reiswieg en 

de duwstang kan staan. De ultieme oplossing zonder 

gedoe voor vermoeide beentjes. Dit is slechts een van de 

indrukwekkende nieuwe functies die zijn geïntroduceerd 

in de iCandy Peach 7. Al deze functies zijn speciaal 

ontworpen om het gezinsleven gemakkelijker te maken.

De Peach 7 begeleidt je bij elke stap die je zet!

Tot in de puntjes verzorgd // The Peach 7
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Reiswieg // Vanaf de geboorte tot 6 maanden (ongeveer)

De Peach 7 heeft een ruime reiswieg die ook gebruikt kan 

worden om permanent in te slapen. De verbeterde stoffen 

en de robuuste stangen in de reiswiegbekleding zorgen 

voor extra veiligheid voor de baby en een strakke designlijn. 

De uitschuifbare zonnekap heeft een volledig kijk- en 

ventilatieraam, zodat ouders niet alleen een oogje op de 

baby kunnen houden, maar ook kunnen zorgen voor 

voldoende luchtcirculatie op een warme dag. 
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Zitting // Vanaf 6 maanden tot 25kg

Het nieuwe en verbeterde zitgedeelte toont 

functionaliteit. De extra zachte schuimvulling in de 

hoogwaardige bekleding zorgt voor een geraffineerde 

esthetiek en biedt tegelijkertijd de zo belangrijke extra 

demping voor het comfort van de baby. 

De diepe, gebogen en ondersteunende zitting is nu 20 

mm langer van rugleuning tot zitvlak dan voorheen, 

terwijl het nieuwe harnassysteem kan worden aangepast 

via een slimme eenvoudige op en neer beweging in 

plaats van via een handmatige handeling. 
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Lift adapters iCandy heeft unieke liftadapters 

ontwikkeld waarmee het zitje of reiswieg hoger en 

dichterbij geplaatst kan worden, voor nog meer 

interactie tussen ouder en kind. De liftadapters 

begrijpen de behoeften van de moderne ouder en 

kunnen ook worden gebruikt in de wereldgerichte 

modus om het kind dichter bij de tafel te brengen 

in restaurants, cafés of zelfs thuis.

Draagriem De verstelbare draagriem is een 

gepatenteerd onderdeel van de iCandy Peach, 

waardoor de functionaliteit aanzienlijk wordt 

verbeterd. De draagriem zorgt voor een makkelijke 

toegang tot het frame en biedt ouders een handige 

manier om hun kinderwagen te dragen.

Autostoel Om te bouwen tot een volledig 

reissysteem met autostoel adapters (autostoeltje 

apart verkrijgbaar).

Zitting Ruime zitting met gemakkelijk verstelbaar 

harnas geschikt voor een gewicht tot 25 kg (15 kg 

met liftadapters).

Zonnekap Een uitschuifbare SPF 50+ zonnekap met 

uitklapbare zonneklep en ventilatiepaneel zorgt voor 

comfort en bescherming.

Reiswieg Ruime, met fleece gevoerde reiswieg 

geschikt voor permanente overnachting - de 

perfecte oplossing voor een reiswieg. Met zijn 

zachte, moderne premium gebreide jersey stoffen, 

op maat gemaakt tot in de perfectie en garandeert 

comfort voor baby en ouders.

Productkenmerken //
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Opbergtas Gemakkelijke toegang tot de 

benodigdheden met een handige afritsbare draagtas 

aan de achterkant van de zitunit.

44 liter mand Met een draagvermogen van 10 kilo. 

Één-hands vouwmechanisme met automatische 

vergrendeling Moeiteloos te duwen en op te vouwen, 

met een automatische vouwvergrendeling en een 

vrijstaand onderstel.

Meerijdplankje De nieuwe Peach 7 biedt een 

naadloze oplossing voor een groeiend gezin en 

heeft het extra voordeel van een geïntegreerd 

meerijdplankje dat tot 20 kg kan dragen, zodat 

u geen extra onhandig hulpstuk hoeft aan te 

schaffen. Dankzij het antislipoppervlak kan een 

peuter of kleuter comfortabel tussen het zitgedeelte 

of reiswieg en de duwstang staan - de perfecte 

optie voor vermoeide beentjes! Bovendien heeft 

de geïntegreerde meerijdplank geen invloed op de 

grote van het frame, noch op het opvouwen, het 

loopcomfort of de toegang tot de rem.

Hoofdsteun De verstelbare hoofdsteun biedt extra 

steun en comfort voor de allerkleinsten en het 

gemakkelijk te verschuiven "pop up" harnassysteem 

maakt het makkelijker om de baby in en uit het 

stoeltje te halen.
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Productspecificaties // geschikt vanaf de geboorte (met reiswieg) tot 25kg (15kg met lift adapters) // om 

te bouwen van enkele naar dubbele kinderwagen / twin kinderwagen (met behulp van optionele converter 

base kit) // om te bouwen naar volledig reissysteem met bijgeleverde autostoel adapters // unieke 

oudergerichte 'Interactive' modus wanneer omgebouwd tot dubbele kinderwagen // nieuw geïntegreerd 

meerijdplank (20kg gewichtslimiet) // ruime 44 liter mand kan tot 10kg gewicht dragen // compact, 

vrijstaand, met één hand op te vouwen // de gepatenteerde iCandy Peach draagriem helpt ouders 

de kinderwagen met gemak te dragen // gemakkelijk te verschuiven "Pop-Up" gordel met verstelbare 

hoofdsteun // auto-lock onderstel // met één hand verstelbare zitting in vier standen // reiswieg met luxe 

velours reiswiegvoering (uitneembaar voor wassen), geschikt voor permanente overnachting // verstelbare, 

multifunctionele waterafstotende en SPF 50+ zonnekap, met in meerdere standen verstelbaar groot 

kijkvenster met ventilatiegaas // lekvrije, uiterst soepel rollende PU-banden // liftadapters verhogen 

de zithoogte om de interactie met de baby te vergemakkelijken // handgreep in lederlook, met 

bijpassende draaibare bumperbar in lederlook // verstelbare kuitsteun voor ultiem comfort // ouder- en 

wereldgerichte modus // handige afritsbare draagtas aan de achterkant van het zitje // keuze uit 5 stoffen 

en 2 framekleuren // verstelbare duwbeugel van 95-105 cm // volledige uitrusting voor reissysteem 

inbegrepen in de verpakking (reiswieg, zitje en autostoeladapters) // vering op alle wielen // aluminium frame 

van hoge kwaliteit // grote zitunit // 5 jaar garantie inbegrepen.

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg // zit-

gedeelte // frame reiswieg/zitje // zonnescherm  // matras // boodschappenmand // tuigje // regenhoes 

// bumperbar // draagriem // hoogte adapters // adapters voor autostoeltjes.
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Naar ouders gericht zitgedeelte.

Verstelbare handgreep en

kuitsteun

Vrijstaand opvouwbaar 

met Auto-Lock.

Verstelbare  

SPF 50+ zonnekap.

Uitklapbare zitting.Wereldgericht zitgedeelte.

Reiswieg inbegrepen. Geïntegreerd meerijdplank.Compatibel met autostoel
(autostoeltje NIET inbegrepen).
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Phantom

Product kleuropties //
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De 7e generatie Peach bewijst dat iCandy in staat is om functionaliteit te combineren 

met stijl. De Peach is voorzien van hoogwaardige gebreide jersey stoffen die de 

kinderwagen niet alleen esthetisch verfraaien, maar ook kreukherstellend zijn, wat 

resulteert in een onberispelijke afwerking die keer op keer meegaat. 
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Phantom Phantom
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De iCandy Peach 7 rugzak luiertas is ontworpen om moeiteloos te 

combineren met de kinderwagen stoffen binnen de iCandy Peach7 

collectie. 

De iCandy Peach 7 luiertas in uniseks stijl wordt geleverd 

met een verschoningsmatje en een flessenhouder. De rugzak 

wordt geleverd met haken om de tas aan de iCandy Peach 7 

te bevestigen.

Peach 7 rugzak luiertas //
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De iCandy Peach 7 bevat een configuratie 

genaamd 'Interactieve' modus. Dit geeft ouders 

de mogelijkheid om oogcontact te houden met 

hun beide kinderen bij gebruik van de 

iCandy Peach 7 in double- of twinmodus. In 

tegenstelling tot traditionele tandems hoeven 

ouders niet te kiezen welke baby in de onderste 

positie met een beperkt zicht moet zitten, wat 

betekent dat beide baby's de volledige wereld 

en de naar de ouders gerichte opties kunnen 

ervaren. 

De iCandy Peach 7 is een multifunctionele 2-1 tot double en twin kinderwagen. De iCandy Peach 7 is 

de perfecte optie voor opgroeiende gezinnen. Ouders kunnen twee kinderen tegelijkertijd vervoeren op 

een enkel kinderwagenframe. 

//  Dezelfde supergrote ruime reiswieg voor 2-1-, double en twin modus.

//  ‘Interactieve' zitstand maakt oogcontact met beide kinderen mogelijk.

//  Adapters voor onderste autostoeltjes verkrijgbaar voor een volledig reissysteem.

De iCandy Peach 7 Twin bundel bevat alles wat 

nodig is voor het gebruik van twee reiswiegen, twee 

zitjes en twee autostoeltjes op hetzelfde frame van 

de kinderwagen. De iCandy Peach 7 is geschikt 

voor twee volledige reiswiegen in twinmodus 

- het feit dat ze geschikt zijn voor permanente 

overnachting betekent dat de iCandy Peach 7 de 

perfecte slaapoplossing is voor tweelingen.

Double en Twin modus //
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Wat je nodig hebt om te converteren

BOX 1 Onderstel, frame zitting/reiswieg, stof zitting x 1, stof reiswieg x 1, zonnekap x 1, matras, adapters, 

bumperbar x 1, boodschappenmand, harnas, regenhoes, draagriem en autostoel adapters

BOX 2 Extra frame, zonnekap, regenhoes en converter adapters  

(bekend als een converter-basisset)

BOX 3 Tweede zitgedeelte stof, harnas en bumperbar

BOX 4 Tweede reiswieg, matras en bumperbar

BOX 5 Autostoeladapters voor lagere posities

2-1 Double Twin
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DESIGNER COLLECTIE
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De nieuwe iCandy Peach 7 Designer Collection Cerium 

kinderwagen is bedoeld voor diegenen die op zoek zijn naar de 

meest exclusieve iCandy modellen. De iCandy Cerium 7 blijft 

de grenzen van het moderne kinderwagen ontwerp verleggen 

en is een meesterwerk in functionaliteit. De iCandy Cerium 7 

combineert iCandy's kwaliteit, innovatie en veiligheid met een 

super chique esthetiek en overtreft daarmee de eisen van zelfs 

de meest stijlbewuste ouders.

De iCandy Cerium 7 heeft alles wat ouders zo geweldig vinden 

aan de bestaande iCandy Peach 7 kinderwagen: het verheffen 

van de ervaring tot een ongeëvenaard niveau van stijl en 

kwaliteit. 

Luxe op maat zonder grenzen // De Peach 7 Cerium

Kinderwagen wordt standaard 
geleverd met diverse 

accessoires.

Reiswieg geschikt voor 
permanente overnachting.

Verkrijgbaar in en converteerbaar 
naar een twin kinderwagen
(converter adapters nodig).

Verkrijgbaar in en converteerbaar 
naar een double kinderwagen

(converter adapters nodig).
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Inbegrepen bij de kinderwagen //

Reiswieg De beste manier om uw baby vanaf de 

geboorte een veilige liggende positie te geven. 

Ruime, pluche gevoerde reiswieg die geschikt is 

om permanent in te slapen - de perfecte oplossing 

voor een mozesmand of reiswieg.

Zitting Zodra uw baby het gewicht van zijn eigen 

hoofdje kan dragen, is hij klaar om de wereld te 

verkennen met meer zicht en interactie. Dit is 

Dit is het moment om over te stappen op de 

multifunctionele zitgedeelte.  

Verstelbare hoofdsteun De verstelbare hoofdsteun 

en schouderbanden zijn een moeiteloze en 

gemakkelijk toegankelijke functie, terwijl uw kind 

toch de zo belangrijke steun behoudt. Ze worden 

gecompleteerd door het "Pop-Up" harnas, met 

beweegbare hoofdsteun voor de ultieme 

zorg en comfort.

Meerijdplankje De geïntegreerde meerijdplank 

biedt een naadloze oplossing voor een gezin met 

een nieuwe baby of peuter die al loopt maar nog 

hulp nodig heeft. Het anti-slip platform houdt tot 

20 kg - perfect voor vermoeide beentjes en geen 

extra omslachtig hulpstuk nodig.

Afritsbare tas De lichtgewicht mini verzorgingstas 

met waterdichte voering die ook kan worden 

gebruikt als draagbare luierverzorgingsruimte, 

zodat ouders altijd volledig uitgerust op pad 

kunnen. En niet te vergeten de riemen aan de 

binnenkant, zodat u de tas als een minirugzak 

kunt dragen!

Hoogte adapters Verhoog de zithoogte om 

interactie met de baby te bevorderen. In de 

wereld-georiënteerde modus kan de zitgedeelte 

dankzij de verhogers ook worden gebruikt voor het 

nuttigen van maaltijden - aan een tafel rollen.  

Voetenzak en voering iCandy Voetenzak in cerium 

stijl is de perfecte alles-in-één oplossing voor elk 

seizoen. De voering is volledig omkeerbaar met 
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*Niet standaard meegeleverd met double of twin.

aan de ene kant een zacht aanvoelende velours 

stof, geschikt voor de winter, en aan de andere 

kant een ademende stof, geschikt voor de zomer. 

Tijdens de koudere maanden kan een voorste 

deel gemakkelijk aan de voering worden geritst 

om de voetenzak te creëren, en tijdens de zomer 

kan deze worden verwijderd. De voetenzak is 

geschikt voor de wasmachine en compatibel met 

de 5-puntsveiligheidsgordel van iCandy. 

Rugzak De volledig functionele maar 

minimalistische rugzak is voorzien van hetzelfde 

stijlvolle soft spot design dat past bij de bekleding 

van de kinderwagen. De uniseks rugzak, die een 

belangrijk aankleedkussen en flessenhouder 

bevat, is een handsfree optie voor stijlvolle ouders 

die veel onderweg zijn.

Autostoel adapters Autostoel adapters stellen u in 

staat om een compatibele autostoel voor baby's 

aan het frame van je kinderwagen.

Regenhoes Alle iCandy kinderwagens zijn voorzien 

van een regenhoes.

Het scherm* Het scherm van de iCandy is 

ontworpen met een combinatie van stof en gaas. 

De stof heeft een maximale SPF 50+ rating en 

blokkeert tot 99% van de schadelijke UV-stralen. 

Het gaasvenster biedt anti-glans en geschikte 

ventilatie om uw kind comfortabel in de zon te 

houden. Het gaas zorgt er ook voor dat insecten 

uit de buurt van uw kleintje blijven!

Bekerhouder* De iCandy bekerhouder wordt aan 

het onderstel bevestigd en houdt koude drankjes 

binnen handbereik.

  

Parasol* De parasol is ontworpen om gemakkelijk 

aan uw iCandy kinderwagen bevestigd te worden 

en houdt uw kind beschermd tegen de zon. De 

flexibele arm kan eenvoudig worden geplaatst. 

De zonwerende, luxueuze stof biedt SPF 50 voor 

maximale bescherming tegen schadelijke UV-

stralen.

Klem* Voor het bevestigen van een bekerhouder 

of parasol aan uw Peach kinderwagen.
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// Klaar wanneer jij dat bent
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De New iCandy Orange 3 is de ultieme kinderwagen als 

het gaat om ouderschap en de prachtige, multifunctionele 

kinderwagen is klaar voor het avontuur, bij elke stap die je 

zet.

Bij de 3e generatie van de iCandy Orange zie je 

aanpassingen aan de functionaliteit, waaronder een nog 

zachtere vering en een geoptimaliseerd bandenprofiel, 

die het dagelijks leven en het comfort voor zowel ouder 

als kind verbeteren. Deze aanpassingen gaan niet ten 

koste van de stijl, want de New iCandy Orange 3 straalt 

een verfijnde en geraffineerde esthetiek uit, bereikt 

door moderne kleuren van eersteklas gevoerde stoffen, 

verkrijgbaar in een reeks stijlvolle tinten.

Een geïntegreerd meerijdplankje, een lichtgewicht 

en gestroomlijnd onderstel, een super ruime 

boodschappenmand, evenals een verzorgingstas en 

voetenzak, zorgen ervoor dat de New iCandy Orange 

3 klaar is vanaf het eerste moment, waardoor het de 

ultieme keuze is voor veel ouders die voor het eerst gaan 

wandelen. 

Klaar wanneer jij dat bent // New Orange 3
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Reiswieg // Vanaf de geboorte tot 6 maanden (ongeveer)

De New iCandy Orange 3 reiswieg is geschikt voor permanente 

overnachting. De geventileerde basis met noppenvoetjes 

bevordert de luchtcirculatie, en in combinatie met de 

liftadapters op het onderstel is er meer interactie met uw baby, 

wat de ontwikkeling stimuleert. 
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Zitting // Vanaf 6 maanden tot 25kg 

Comfort voor baby's is het allerbelangrijkste en een 

diep, gebogen en ondersteunend zitgedeelte zorgt 

ervoor dat ze de wereld veilig en gelukkig voorbij 

kunnen zien gaan.
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Geïntegreerd meerijdplankje De iCandy Orange 

3 biedt een naadloze oplossing voor een 

groeiend gezin en heeft het extra voordeel van 

een geïntegreerd meerijdplankje, dat tot 20 

kg kan dragen en de aanschaf van een extra 

onhandig hulpstuk overbodig maakt. Het anti-slip 

oppervlak zorgt ervoor dat een peuter of kleuter 

comfortabel tussen de zitting of reiswieg en het 

stuur kan staan - de perfecte optie voor vermoeide 

beentjes! Bovendien heeft de geïntegreerde 

meerijdplank geen invloed op de grootte van het 

kinderwagensysteem, noch op het opvouwen, het 

loopcomfort of de toegang tot de rem. 

Alle-Terrein mogelijkheden De iCandy Orange 3 

wielen zijn klaar voor off-roadverkenningen en 

hebben een geoptimaliseerd profiel om je onder 

alle omstandigheden in beweging te houden. 

Multi configuratie Met mogelijk 30 unieke 

configuraties en combinaties maakt de van alle 

functies voorziene iCandy Orange 3 het mogelijk 

om kinderen in verschillende zitposities te 

plaatsen, zowel naar de ouders toe als naar de 

wereld gericht.

Productkenmerken //
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Bijpassende accessoires Een functionele, minimalistische 

rugzak en een voetenzak (iCandy's gecombineerde 

voetenzak en zitbeschermer) zijn ontworpen om 

moeiteloos te combineren met de iCandy Orange 3 en 

zijn beide inbegrepen in de bundel.

Vrijstaand inklapbaar Of de iCandy Orange 3 nu in 

een kleine kofferbak past of discreet in een gang moet 

worden opgeborgen, de wielen van de kinderwagen zijn 

afneembaar zodat ook deze super eenvoudig kunnen 

worden opgeborgen en schoongemaakt. De iCandy 

Orange 3 kan worden opgevouwen met of zonder het zitje 

en de bumper er nog aan in de 2-1 modus.
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Productspecificaties // geschikt vanaf de geboorte tot 25kg (15kg op liftadapters) // om te bouwen van 

een 2-1 naar een double kinderwagen // 30 verschillende configuraties in 2-1, double en twin standen voor 

ultieme flexibiliteit // geïntegreerde meerijdplankje (20kg gewichtslimiet) // extra grote boodschappenmand 

van 64 liter (tot 10kg) // extra lange en verstelbare handgreep voor korte en lange ouders // vrijstaand 

opgevouwen onderstel // inklapbaar met 2-1 zitgedeelte bevestigd // reiswieg geschikt om 's nachts in te 

slapen // leren- look handvat en bumperstang // PU anti-lekbanden // quick release voor- en achterwielen // 

'cinema' zitstand maakt oogcontact met beide kinderen mogelijk // ruime zitgedeelte met one-touch gesp 

en 5-punts veiligheidstuig // uitschuifbare zonnekap met zonneklep en ventilatiepaneel // opgevouwen 

(LxBxH) 84x62x29cm // opengevouwen (LxBxH) 62x62x108cm // totaalgewicht 12. 1kg // verwijderbare 

wielen // groot zitgedeelte // 5 jaar garantie inbegrepen.

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg // 

frame reiswieg/zitje // voetenzak // zonnescherm // matras // boodschappenmand // harnas // regenhoes // 

bumperbar // hoogte adapters // autostoeladapters // luiertas

Voorste zit naar 

ouders gericht 

tot 20kg

20

Achterste zit naar 

ouders gericht 

tot 15kg

15

Verhoogd gewichtslimiet voor zitgedeelte //

De iCandy Orange 3 zitconfiguratie bestaat uit 

beide zitjes in de ouder-georiënteerde stand op 

verhogingsadapters. Het zitje achterin heeft een 

gewichtslimiet van 15 kg, terwijl het zitje voorin 20 kg kan 

dragen - het gemiddelde gewicht van een kind van 5-6 jaar*. 

Deze gewichtstoename verlengt de levensduur van de iCandy 

Orange 3 en biedt meer flexibiliteit voor gezinnen.

*2000 CDC Growth Charts. USA. 
National Center for Health Statistics.
Vital Health Stat 11(246). 2002

+kg

5-6*
jaar oud
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Verstelbare zitting.

Vrijstaand, automatisch 
vergrendelbaar.

In hoogte verstelbaar handvat.

Verstelbare SPF 50+ zonnekap.Naar ouders gericht zitgedeelte.

Reiswieg inbegrepen. Wereldgericht zitgedeelte.Compatibel met autostoeltje
(autostoeltje NIET inbegrepen).



Product kleuropties //

De iCandy Orange is aan zijn 3e generatie begonnen met zorgvuldig doordachte 

materialen. iCandy's vermogen om functionaliteit te combineren met stijl, wordt 

bewezen door het stretchdiamantontwerp in de hoogwaardige stoffen. Dit zorgt 

voor een geraffineerde esthetiek, terwijl het tegelijkertijd de zo belangrijke vulling 

biedt voor het comfort van de baby.
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U bent klaar voor een groeiend gezin met de iCandy Orange 3. Met de slimme 

converter base kit kunt u een extra zitje of reiswieg toevoegen aan het bestaande 

onderstel. 

Een ander innovatief kenmerk van de 3e generatie Orange is de toevoeging van 

iCandy adapters voor verhogingen. Deze adapters kunnen worden gebruikt om 

het iCandy zitgedeelte te verhogen. Dit betekent dat u oogcontact kunt houden 

met beide kinderen in de ouder-georiënteerde stand, waardoor de interactie wordt 

geoptimaliseerd en de ontwikkeling wordt bevorderd. In de wereldgerichte modus 

hebben beide kinderen dankzij de verhoogde zitjes een onbelemmerd zicht op de 

reis.

//  Dezelfde ruime reiswieg voor 2-1-, double- en twinmodus.

//  Zitstand in naar de ouders gerichte configuratie 

    maakt oogcontact met beide kinderen mogelijk.

//  Onze unieke adapters maken meer dan 30 dubbele configuraties mogelijk.

//  Adapters voor onderste autostoeltjes verkrijgbaar voor een volledig reissysteem.

Double en Twin modus //

Wat je nodig hebt om te converteren

BOX 1 Onderstel, frame zitting/reiswieg, bekleding zitgedeelte x 1, reiswieg x 1, zonnekap x 1, matras, 

hoogte adapters, bumperbar x 1, boodschappenmand, harnas, regenhoes en autostoel adapters

BOX 2 Extra frame, zonnekap, regenhoes, converter adapters en hoogte adapters

(bekend als een converter-basisset)

BOX 3 Tweede zitgedeelte, harnas en bumper bar

BOX 4 Tweede reiswieg, matras en bumper bar

BOX 5 Autostoeladapters voor lagere posities

2-1 modus Double modus Twin modus
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DESIGNER COLLECTIE
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De iCandy Orange 3 Crush is de ultieme kinderwagen als 

het gaat om ouderschap en de prachtige, multifunctionele 

kinderwagen is klaar voor het avontuur, bij iedere stap die je 

zet. 

Functionaliteitsaanpassingen, zachtere vering en een 

geoptimaliseerd bandenprofiel verbeteren het dagelijks leven 

en het comfort voor zowel ouder als kind. Deze aanpassingen 

gaan niet ten koste van de stijl, want de iCandy Orange 3 

Crush straalt een verfijnde en geraffineerde esthetiek uit, die 

wordt bereikt door de moderne visuele diepte van premium en 

ademende gewatteerde stoffen.

De iCandy Orange 3 Crush is alles wat ouders zo leuk vinden 

aan de bestaande Orange 3 kinderwagen, gepresenteerd in 

een designerstijl.

Klaar wanneer jij dat bent // The Orange 3 Crush

Standaard geleverd accessoires 

Reiswieg geschikt voor 
permanente overnachting.

Verkrijgbaar in en converteerbaar 
naar een twin kinderwagen

(converter adapters nodig).

Verkrijgbaar in en converteerbaar 
naar een double kinderwagen

(converter adapters nodig).
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Inbegrepen bij de kinderwagen //

Reiswieg De beste manier om uw baby vanaf de 

geboorte een veilige liggende positie te geven. De 

ruime, pluche gevoerde reiswieg is geschikt voor 

permanente overnachting.

Zitting Zodra uw baby het gewicht van zijn eigen 

hoofdje kan dragen kan dragen, is hij klaar om de 

wereld te verkennen met meer zichtbaarheid en 

interactie. Dit is het moment om over te stappen 

op de multifunctionele zitgedeelte.  

Voering De nieuwe gevoerde voering biedt 

het ultieme comfort voor de reiservaring van uw 

kind.

Meerijdplankje De geïntegreerde meerijdplank 

biedt een naadloze oplossing voor een gezin met 

een nieuwe baby en peuter die al loopt maar nog 

hulp nodig heeft, het anti-slip platform houdt tot 

20kg - perfect voor vermoeide beentjes.

Afritsbare tas De lichtgewicht mini verzorgingstas 

met waterdichte voering die ook kan worden 

gebruikt als draagbare luierverzorgtas, zodat 

ouders onderweg altijd volledig uitgerust zijn.

Hoogte adapters Verhoog de zithoogte om 

interactie met de baby te bevorderen. In de 

wereld-georiënteerde stand maken de verhogers 

het ook mogelijk om de zitgedeelte te gebruiken 

voor het nuttigen van maaltijden - gewoon aan een 

tafel rollen.  

Voetenzak en voering iCandy's voetenzak en 

voering in velvetstijl zijn ontworpen om moeiteloos 

te combineren met de iCandy Orange 3 Crush. 

De voetenzak is volledig omkeerbaar, met aan 

de ene kant een zacht aanvoelende velvet stof, 

geschikt voor de winter, en aan de andere kant 

een ademende stof, geschikt voor de zomer. 

Tijdens de koudere maanden kan een voorste deel 

gemakkelijk aan de voering van de zak vastgeritst 

worden om de voetenzak te creëren, en in de 

zomer verwijderd worden.  
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*Niet geleverd met double of twin combo's.

Rugzak Uniseks in stijl, de iCandy Orange 3 Crush 

rugzak luiertas is een accessoire dat compleet wordt 

geleverd met een verschoningsmatje, merkvoering 

en een flessenhouder.

Adapters voor autostoeltjes Met adapters voor 

autostoeltjes kunt u om een compatibele baby 

autostoel toe te voegen aan aan het frame van uw 

kinderwagen.

Regenhoes Alle iCandy kinderwagens zijn inclusief 

regenhoes.

Het scherm* Het scherm van de iCandy is 

ontworpen met een combinatie van stof en gaas. 

De stof heeft een maximale SPF 50+ en houdt 

tot 99% van de schadelijke UV-stralen tegen. Het 

gaasvenster biedt anti-glans en geschikte ventilatie 

om uw kind comfortabel in de zon te houden. Het 

gaas zorgt er ook voor dat insecten uit de buurt van 

uw kleintje blijven!

Bekerhouder* De iCandy bekerhouder wordt aan 

het onderstel bevestigd en houdt koude drankjes 

binnen handbereik.

  

Parasol* De parasol is ontworpen om gemakkelijk 

aan uw iCandy kinderwagen bevestigd te worden 

en houdt uw kind beschermd tegen de zon. De 

flexibelearm maakt eenvoudige positionering 

mogelijk. De zonwerende, luxueuze stof biedt SPF 

50 voor maximale bescherming tegen schadelijke 

UV-stralen.

Klem* Voor het bevestigen van een bekerhouder of 

parasol aan uw Orange 3 kinderwagen.
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Het leveren van producten van de hoogste 

kwaliteit en met gegarandeerde veiligheid is 

een integraal onderdeel van iCandy's DNA. Ons 

rigoureuze testprogramma zorgt ervoor dat elk 

onderdeel gemaakt is om lang mee te gaan, zodat 

je de ultieme gemoedsrust hebt dat je de beste 

kinderwagen kiest voor jou en je gezin. Als je voor 

iCandy kiest, zijn we ervan overtuigd dat je kiest 

voor kwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Daarom 

bieden we 5 jaar garantie op ons hele assortiment 

kinderwagens.

KwaliteitKwaliteit  ////
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// Gemaakt voor avontuur
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De iCandy Peach All-Terrain is ontworpen om zowel het 

platteland als de stedelijke stoeprand te bedwingen. Het is de 

perfecte kinderwagen voor avontuurlijke ouders. Ontworpen 

met moderne materialen en outdoor trends in het achterhoofd, 

heeft de iCandy Peach All-Terrain een ontwerp dat de 

aandacht trekt, compleet met strakke sportieve accenten en 

off-road mogelijkheden. 

Gemaakt voor avontuur // De Peach All-Terrain



61*10kg in 4 wiel modus. 5kg in 3 wiel modus.

*
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Reiswieg // Vanaf de geboorte tot 6 maanden (ongeveer)

De supergrote Peach All-Terrain reiswieg is geschikt voor 

permanente overnachting. De geventileerde basis met rubberen 

voetjes bevordert de luchtcirculatie, en in combinatie met de hoogte-

adapters* op het onderstel is er meer interactie met uw baby, wat de 

ontwikkeling stimuleert. 
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Zitting // Vanaf 6 maanden tot 25kg 

De ruime zitgedeelte en 5-punts veiligheidstuigje bieden 

comfort en veiligheid in gelijke mate. Dankzij onze 

kenmerkende hoogte adapters kan het zitgedeelte worden 

gebruikt om van een maaltijd te genieten - rol hem gewoon aan 

een tafel.

*Hoogte adapters alleen te gebruiken in 4-wiel mode.



64

Optie met meerdere wielen De Peach All-Terrain 

kan snel worden omgebouwd tussen drie of vier 

wielen dankzij de snelle wielconfiguraties. Beide 

wielconfiguraties zitten in dezelfde doos, zodat 

ouders vanaf het begin flexibel kunnen beslissen 

hoe ze hun kinderwagen willen gebruiken.  

SPF 50+ zonnekap Een uitschuifbare zonnekap 

met uitklapbare zonneklep en ventilatiepaneel 

zorgen voor comfort en bescherming voor je baby, 

te allen tijde.

Opbergvak Gemakkelijke toegang tot essentiële 

spullen met een opbergvak aan de achterkant 

van het zitje.

Draaibare bumper bar Zorgt ervoor dat u 

gemakkelijk bij uw kind kunt zonder de bumper 

bar volledig te verwijderen. 

Vrijstaand opvouwbaar Peach All-Terrain biedt 

iCandy's kenmerkende vrijstaande opvatting. 

Makkelijk op te vouwen, makkelijk op te bergen 

en neemt minder vloerruimte in beslag.  

Productkenmerken //
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De iCandy Peach All-Terrain, die het landelijke 

karakter van de kinderwagen weerspiegelt, is 

verkrijgbaar in Forest, een diepgroene kleur, die 

wordt aangevuld met stijlgeleide grijze accenten 

om een tweekleurige kleur te creëren op een 

satijnen onderstel. 

Product kleuropties //
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Productspecificaties // de verstelbare draagriem is een gepatenteerd onderdeel van de iCandy 

Peach All-Terrain dat de functionaliteit aanzienlijk verbetert. De draagriem maakt eenvoudig beide 

handen vrij wanneer de draagriem over de schouder wordt geplaatst // extra grote mand: er kan tot 10kg 

gewicht in (3 wielstand 5kg) // meerwielfunctionaliteit: kan worden gebruikt met drie of vier wielen dankzij 

de eenvoudige wielassemblages die in de doos worden geleverd // compacte, vrijstaande vouw: een 

van de meest compacte onderstellen in zijn klasse voor een 2-1 naar double // om te bouwen tot een 

volledig reissysteem met autostoel adapters // forest colourway: een diepgroene kleur met grijze accent-

en // lekvrije luchtbanden voor een super soepele rit // reflectiedetails op de zonnekap voor veiligheid // 

verwijderbare voering van de reiswieg voor eenvoudig schoonmaken // de iCandy Peach All-Terrain kan 

worden omgebouwd tot een dubbele kinderwagen dankzij de slimme iCandy converter base kit (apart 

verkrijgbaar) // ruime zitting met eenvoudig verstelbaar harnas voor een gewicht tot 22kg in enkele modus 

(25kg in 4 wiel modus) // leder- look handvat en bumperbar // quick release voor- en achterwielen // grote 

reiswieg die veilig is om permanent in te slapen met een luxe velours voering // ruime zitgedeelte met 

one-touch harnas en 5-punts veiligheidsgordel // uitschuifbare zonnekap met zonneklep en ventilatie-

paneel // 4-wiel onafhankelijke vering voor een comfortabele rit // opgevouwen (LxBxH) 70x61x42. 5cm // 

uitgevouwen (LxBxH) 86x61x42.5cm // 5 jaar garantie inbegrepen.

Inbegrepen in het systeem // onderstel // reiswieg // zitgedeelte // frame reiswieg/

zitgedeelte // zonnescherm // matras // 1 wiel voor (3 wiel stand), 2 wiel voor (4 wiel 

stand) // boodschappenmand // draagriem / harnas // regenhoes // bumperbar // autos-

toel adapters.
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Verstelbare zitting en kuitsteun. Vrijstaand, automatische 

vergrendeling.

In hoogte verstelbaar handvat.

Hoogte adapters om 

het zitgedeelte hoger te 

brengen*.

Verstelbare SPF 50+ zonnekap.Naar ouders gericht zitgedeelte.

Reiswieg inbegrepen. Wereldgericht zitgedeelte.Compatibel met autostoeltje
(autostoeltje NIET inbegrepen).

*Hoogte adapters mogen alleen in 4-wiel modes gebruikt worden.
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De iCandy Peach All-Terrain heeft een

configuratie genaamd 'Interactieve' modus.

Dit geeft ouders de mogelijkheid om het 

zo belangrijke oogcontact te houden met 

hun beide kinderen wanneer ze de iCandy 

Peach All-Terrain in de dubbele modus. In 

tegenstelling tot traditionele kinderwagens 

hoeven ouders niet te kiezen welke baby 

in de onderste positie moet zitten met een 

beperkt zicht, wat betekent dat beide baby's 

de volledige wereld kunnen ervaren en 

oudergerichte opties. 

De iCandy Peach All-Terrain is een multifunctionele 2-1 tot double kinderwagen*. De Peach All-Terrain 

is de perfecte optie voor opgroeiende gezinnen. Ouders kunnen twee kinderen tegelijk vervoeren op één 

onderstel.  

//  Dezelfde ruime reiswieg voor 2-1-, double- en twin modus.

//  De 'interactieve' zitstand maakt oogcontact met beide kinderen mogelijk.

//  Adapters voor onderste autostoeltjes verkrijgbaar voor een volledig reissysteem.

De iCandy Peach All-Terrain Twin bundel bevat 

alles wat nodig is voor het gebruik van twee 

reiswiegen, twee zitjes of twee autostoeltjes op 

hetzelfde frame van de kinderwagen. De iCandy 

Peach All-Terrain is geschikt voor twee volledige 

reiswiegen in twin modus - het feit dat ze geschikt 

zijn voor permanente overnachting betekent 

dat de iCandy Peach All-Terrain de perfecte 

slaapoplossing is voor tweelingen.

*15kg Max gewicht limiet wanneer in dubbele modus.

Double en Twin modus //



69

Wat je nodig hebt om te converteren

BOX 1 Onderstel, zit-/reiswiegframe, zitgedeelte x 1, reiswieg x 1, zonnekap x 1, bumperbar x 1, boodschap-

penmand, gordel, 1 en 2 voorwielstanden, regenhoes, draagriem en adapters voor autostoeltjes

BOX 2 Extra frame, luifel, hoogte adapters, regenhoes en converter adapters  

(bekend als een converter-basisset)

BOX 3 Tweede zitgedeelte, harnas en bumperbar

BOX 4 Tweede reiswieg, matras en bumperbar

BOX 5 Autostoeladapters voor lagere posities

2-1 modus Double modus Twin modus
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WIST JE DAT?
Zowel de Orange 3 als de Lime 

Lifestyle kinderwagens hebben een 

geïntegreerd meerijdplankje die tot 20kg 

kan dragen.



WIST JE DAT?
De iCandy Orange 3 heeft een super-

grote mand die een indrukwekkende 

10 kg kan dragen!

De mand van 10 kg/64 liter is klaar voor al uw dagelijkse avonturen en kan alle 

benodigdheden van het leven met gemak dragen. Van picknicken met het gezin 

tot naar school gaan, de ruime mand kan het allemaal dragen!
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// We hebben 381 beslissingen genomen... dus jij hoeft er maar 1 te nemen
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iCandy Lime Lifestyle is een multifunctioneel, compact opvouwbaar 

kinderwagen dat de perfecte keuze is voor ouders die de functionaliteit van 

een grote kinderwagen willen, maar ook het lichtgewicht, ultra-compacte 

karakter van een stadswandelwagen.

De Lime Lifestyle bundel biedt een naadloze oplossing voor een groeiend 

gezin en heeft het extra voordeel van een geïntegreerd meerijdplankje dat tot 

20 kg kan dragen en de noodzaak van de aanschaf van een extra omslachtig 

hulpstuk overbodig maakt. 

Wanneer de baby in het zitgedeelte groeit, komt het TotalFold-systeem van 

de Lime pas echt tot zijn recht. Dit betekent dat de bundel snel en eenvoudig 

kan worden ingeklapt terwijl het zitgedeelte en de bumperbar nog aan de 

kinderwagen vastzitten. De Lime Lifestyle is een van de snelste en meest 

compacte opvouwsystemen die er zijn en is daarmee de perfecte oplossing 

voor drukke gezinnen die veel onderweg zijn. Of de kinderwagen nu in 

een kleine kofferbak moet passen of discreet in een gang moet worden 

weggestopt, TotalFold is ook een geweldige oplossing als de ruimte beperkt is.

We hebben 381 beslissingen genomen... dus jij hoeft er maar 1 te nemen 

// De Lime Lifestyle
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Reiswieg // Vanaf de geboorte tot 6 maanden (ongeveer)

De Lime Lifestyle reiswieg is geschikt voor permanente 

overnachting. De geventileerde basis met noppenvoetjes bevordert 

de luchtcirculatie, en in combinatie met de hoogte adapters die 

aan het onderstel zijn bevestigd, is er meer interactie met uw baby 

mogelijk, wat de ontwikkeling stimuleert. 
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Zitting // Vanaf 6 maanden tot 25kg 

Het ruime zitgedeelte en 5-puntsgordel bieden comfort 

en veiligheid in gelijke mate. Dankzij onze kenmerkende 

liftadapters kan het zitgedeelte worden gebruikt om van een 

maaltijd te genieten - rol hem gewoon aan een tafel.
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Geïntegreerd meerijdplankje De Lime Lifestyle biedt 

een naadloze oplossing voor een groeiend gezin. 

het voordeel van een geïntegreerd meerijdplankje 

dat tot 20 kg kan dragen en de aankoop van een 

extra omslachtig hulpstuk overbodig maakt. Dankzij 

het antislipoppervlak kan een peuter of kleuter 

comfortabel tussen de zitunit of reiswieg en de 

duwstang staan - de perfecte optie voor vermoeide 

beentjes! Bovendien heeft de geïntegreerde 

meerijdplank geen invloed op onderstel van 

de kinderwagen, noch op het opvouwen, het 

loopcomfort of toegang tot de rem. 

Lifestyle pakket De Lime Lifestyle bundel wordt 

geleverd met alles wat je nodig hebt om je baby 

mee te nemen van geboorte tot 25kg - onderstel, 

reiswieg, zitgedeelte, autostoel adapters, hoogte 

adapters, regenhoes, voetenzak en luiertas.

Functionaliteit eerst Functionaliteit komt op 

de eerste plaats bij Lime Lifestyle dankzij een 

gemakkelijke toegang, mand met grote inhoud, een 

5-puntsgordel met één druk op de knop en een 

gemakkelijk verstelbare handgreep in lederlook.

Veilig slapen Ruime, langpolige, met velours 

gevoerde reiswieg die geschikt is voor permanente 

overnachting. De veiligste manier om uw 

pasgeborene te vervoeren. 

Ventilatiepaneel De verlengbare Lime Lifestyle SPF 

50+ zonnekap heeft een Aeromesh ventilatieraam 

voor betere ventilatie en temperatuurcomfort voor 

de baby. Het venster heeft een premium lederlook 

lipje voor gemakkelijke toegang.

Gebouwd om lang mee te gaan Kwaliteitsmaterialen 

bepalen de Lime Lifestyle ervaring - sterk maar 

lichtgewicht aluminium frame, lekvrije ERP banden 

en hoogwaardige op maat gemaakte stoffen. De 

hoogwaardige gemêleerde stoffen worden aangevuld 

met lederlook details voor een luxe afwerking.

Lift adapters Het verhogen van de reiswieg en het 

zitje betekent minder buigen voor de ouders en 

meer interactie.  

Compact opvouwen Uniek TotalFold-systeem 

waarmee de kinderwagen kan worden opgevouwen 

met de zitting en bumper er nog aan. Snel, 

gemakkelijk en probleemloos. 

Producteigenschappen //
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Product kleuropties //
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Productspecificaties // geschikt vanaf de geboorte tot 25 kg // reissysteem met autostoel adapters 

inbegrepen // hoogte adapters verhogen de hoogte van het zitgedeelte, reiswieg en aangehecht 

autostoeltje // grote reiswieg geschikt voor permanente overnachting // nieuw TotalFold systeem (naadloos 

en eenvoudig opvouwbaar met aangehecht zitgedeelte en bumper bar) // geïntegreerd meerijdplankje voor 

oudere broer of zus (20kg gewichtslimiet) // ouder- en wereld- zitje met 5 verstelstanden // ruime mand 

tot 10 kg // lekvrije ERP-banden // handgreep in lederlook en draaibare bumperbar // veiligheidsgordel 

met één druk op de knop // afneembare voor- en achterwielen // vering rondom voor de soepelste 

rit // multifunctionele zonnekap met geventileerd gaaspaneel en verlengbare top // 5 jaar garantie 

inbegrepen.

Inbegrepen in het systeem  //  onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg/zitframe // 

bumperbar // reiswieg // zitgedeelte // mand // matras voor reiswieg // harnas // regenhoes // draagriem 

// hoogte adapters // autostoel adapters // voetenzak // luiertas.
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Verstelbare zitting en kuitsteun. Vrijstaand, automatisch ver-

grendelbaar

In hoogte verstelbare handgreep.

Hoogte adapters om de stoel 

hoger te brengen.

Verstelbare SPF 50+ zonnekap.Naar ouders gericht zitgedeelte.

Reiswieg inbegrepen. Wereldgerich zitgedeelte.Compatibel met autostoeltje
(autostoeltje NIET inbegrepen).



iCandy familie // We vliegen Europa door om vijf iCandy gezinnen te 

ontmoeten en te horen waarom hun kinderwagen 

belangrijk voor hen is.

Ik vind het geweldig hoe makkelijk 

het [iCandy Peach 6] is om 

ermee rond te lopen en de grote 

mand onder de kinderwagen 

voor boodschappentassen en 

boodschappen is geweldig. En 

het allerbelangrijkste: hij is super 

comfortabel voor mijn baby om in te 

zitten.

De Lime Lifestyle is super stabiel en 

praktisch, we hebben hem elke dag 

meegenomen vanaf het moment 

dat we hem kregen, de omkeerbare 

zitunit (in ouder-gerichte of wereld-

gerichte stand) betekent dat zelfs 

als de baby super kieskeurig is we 

hem nog steeds naar ons toe kunnen 

hebben. Als u het type gezin bent 

dat van avontuur houdt, of dat nu 

naar het park, naar buiten of naar de 

supermarkt is, de Lime heeft alles.

Alberita, Fashion Influencer

Noorwegen

@alberitanicki

Flavia en Kojo met Matteo

Londen, UK

@flaviabenko @kwadwobenko



De iCandy MiChair is een prachtig meubelstuk 

dat perfect in ons huis past, de neutrale tinten 

passen zo goed bij onze interieurstijl en we 

vinden het geweldig dat het geschikt is vanaf 

de geboorte tot 6 jaar! Praktisch, stijlvol en 

veilig. 

We vinden het geweldig dat de New 

iCandy Orange 3 zo licht en gemakkelijk 

te duwen is. Ik duw vaak de dubbele en 

draag de derde baby in een draagdoek 

en ik ben zo dankbaar voor het gemak 

waarmee hij manoeuvreert.

Ik ben dol op de zwart op zwart afwerking 

van de Cerium Designer Collection iCandy 

Peach 6. Ik krijg zoveel complimenten als 

we er in zitten, en dat is elke dag! Ik vind het 

geweldig hoe groot de mand is voor al mijn 

boodschappentassen, het maakt het leven 

echt gemakkelijk!

Summer Genes, Fashion Influencer

Fulham, UK

@summer.bianca

Lydia Ruiz Aguilera, mama van Itzel 

Malaga, Spanje

@lydiaruizaguilera

Summer met haar drieling, 

Otis, Prince, Rocco

Londen, UK

@identical_triplet_mama



84



85

ACCESSOIRES
 // Essentiële toevoegingen
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Universele parasol // 

iCandy heeft een kleurrijke selectie SPF 50+ parasols die 

ontworpen zijn om aan je iCandy kinderwagen bevestigd 

te worden, zodat je baby beschermd is tegen de zon. De 

flexibele parasol kan gemakkelijk worden geplaatst en 

zorgt voor schaduw, ongeacht waar de zon aan de hemel 

staat. De stof is ook waterdicht waardoor de parasol een 

paraplu wordt. Een klem (appart aan te schaffen) die 

compatibel is met specifieke kinderwagenmodellen is 

nodig om de parasol aan de kinderwagen te bevestigen. 
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Peach 7

Orange 3

Light Grey Black EditionOlive GreenDark Grey

Voetenzak & voeringVoetenzak & voering  // // Houd uw kind knus en warm met een luxe voetenzakHoud uw kind knus en warm met een luxe voetenzak

Kleurstellingen  //// 

Draag bij aan de stijlvolle uitstraling van uw iCandy kinderwagen 
met kleur en stof bijpassende opties op alle voetbeschermers. 

De iCandy voetenzak en voering combineert een zitzak en voetenzak en is de perfecte alles-in-
één oplossing voor elk seizoen. De voering is volledig omkeerbaar met aan de ene kant een zacht 
aanvoelend velours, geschikt voor de winter, en aan de andere kant een ademende stof, geschikt 
voor de zomer. Tijdens de koudere maanden kan een voorste deel gemakkelijk aan de voering 
worden geritst om de voetenzak te vormen en tijdens de zomer worden verwijderd. De voetenzak 
en voering zijn machinewasbaar en compatibel met het 5-punts veiligheidstuigje van iCandy.

Dark Slate Marl Light Slate Marl Royal Blue Marl Crush

Mist Blue Marl

Peach All-Terrain

Forest

Peach 7 Cerium

Orange 3 Crush

Cerium

Sandstone Marl Black Edition
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Autostoel adaptersAutostoel adapters  // // 

Autostoel adapters maken het Autostoel adapters maken het 

mogelijk om een compatibele mogelijk om een compatibele 

autostoel toe te voegen aan de autostoel toe te voegen aan de 

hoofd-, boven- of benedenposities hoofd-, boven- of benedenposities 

van uw kinderwagen. Let op: van uw kinderwagen. Let op: 

productspecifieke adapters moeten productspecifieke adapters moeten 

worden aangeschaft.worden aangeschaft.

Zie Zie pagina 96 - 97pagina 96 - 97 of ga naar  of ga naar 

icandyworld.nlicandyworld.nl voor de volledige lijst  voor de volledige lijst 

van compatibele autostoeltjes.van compatibele autostoeltjes.

1.

2.

3.

5.

4.

1. Peach 7/Peach 6 All-Terrain Autostoel 

adapters   2. Orange 3 Autostoel adapters   

3. Lime Lifestyle Autostoel adapters  

4. Orange 3 Lagere autostoel adapters 5. 

Peach 7 Lagere autostoel adapters

Het iCandy zonneschermHet iCandy zonnescherm  //// Het 

scherm is voorzien van een SPF 50+ 

stof met een maximale rating, die tot 

99% van de schadelijke UV-stralen 

effectief blokkeert en het hoofd, de nek, 

de schouders en de benen van het kind 

bedekt. Het antireflecterende gaas is ook 

insectenwerend. Het scherm kan worden 

gebruikt op de meeste iCandy kinderwagens.
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Universele reistasUniversele reistas  //// Bescherm uw 

kinderwagen/reiswieg tijdens het vervoer met 

een reistas voor kinderwagen en reiswieg. De 

reistas heeft handvatten aan de boven- en 

zijkant en wielen op een versterkte basis 

voor gebruiksgemak. Past op alle iCandy 

kinderwagens: 2-1 of double.

Bekerhouder en klem // // De iCandy bekerhouder De iCandy bekerhouder 

wordt bevestigd aan het onderstel en houdt koude dranken wordt bevestigd aan het onderstel en houdt koude dranken 

binnen handbereik. Een klembinnen handbereik. Een klem (apart verkrijgbaar)  (apart verkrijgbaar) die die 

compatibel is met specifieke kinderwagenmodellen is nodig compatibel is met specifieke kinderwagenmodellen is nodig 

om de bekerhouder aan de kinderwagen te bevestigen.om de bekerhouder aan de kinderwagen te bevestigen.

P
as

t 
op

 e

en
 2

-1 kinderwagen...

...
of

 e
en double kinderwagen.
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New Peach 7 Cerium New Orange 3 CrushPeach 7

2-1 tot double  kinderwagens 

Peach 7 Cerium Orange Peach 7
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KOPERS GIDS
 // Helpen bij het nemen van beslissingen

Lime LifestyleOrange 3
Peach All-Terrain

 kinderwagens 

Orange 3Orange 3 Crush Peach All-Terrain
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Met een reeks van verschillende, stijlvolle en iconische kinderwagens 

vind je het misschien lastig om een keuze te maken. Daarom hebben 

we een kort overzicht gemaakt om je een handje te helpen.

Overzicht producteigenschappen //

Alle iCandy reis systemen zijn getest om te voldoen aan BS EN 1888, dit geldt ook voor accessoires zoals autostoeltjes die alleen door ons zijn goedgekeurd 

voor gebruik op ons onderstel nadat we deze artikelen zelf hebben getest. Alle iCandy reiswiegen zijn getest op naleving van BS EN 1466.

Vering rondom

Zwenkwielen vooraan

Achterwielen met snelsluiting

Voorwielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand

ERP-banden als standaard (lekvrij)

PU banden (lekvrij)

In hoogte verstelbaar handgreep

Inklapbaar met zitgedeelte

Zitgedeelte met één hand afneembaar

Ouder- en wereldgericht zitje in 2-1 modus

Ouder- en wereldgericht zitje in double modus

Converteerbaar naar een double

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Reiswieg afneembaar met één hand

Universele parasol beschikbaar

Geïntegreerd meerijdplank

Vrijstaand onderstel in opgevouwen toestand
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✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

x ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

x x x ✓

✓ ✓ ✓ x

✓ ✓ ✓ ✓

x x ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ x

✓ ✓ ✓ x

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ x ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Peach 7 /  
Peach 7 Cerium Peach All-Terrain

Orange 3 / 
Orange 3 Crush Lime Lifestyle

Zowel onze reis-systemen als reiswiegen zijn ook getest om te garanderen 

conform de Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations. 
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Met de iCandy autostoel adapters kunt u een autostoeltje op het onderstel plaatsen, 

waardoor uw kinderwagen het ultieme reissysteem wordt.

Geschikt voor autostoelenGeschikt voor autostoelen  ////

Geschikt voor 
autostoelen

New Peach 7 

(Standaard)

New Peach 7 

(Double/Twin)

New Peach 7  

Cerium

(Standaard)

New Peach 7  

Cerium

(Double/Twin)

Orange 3 /  

Orange 3 Crush 

(Standaard)

Maxi-Cosi Coral 360 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Maxi-Cosi Pebble 360 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Maxi-Cosi Pebble ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cybex Cloud Z ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cybex Aton M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Joie iGemm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Joie iLevel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Joie iSnug ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuna Arra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuna Pipa Lite LX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nuna Pipa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Orange 3 /  

Orange 3 Crush 

(Double/Twin)

Peach  

All-Terrain 

(4 wiel modus)

(Standaard)

Peach 

All-Terrain  

(4 wiel modus)

(Double/Twin)

Peach  

All-Terrain 

(3 wiel modus)
(Interactief/Meerijdplank)

Lime Lifestyle

(Standaard)

✓ ✓ ✓ x ✓

x ✓ ✓ x ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bezoek icandyworld.nl voor de meest actuele informatie over autostoeltjes.
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Kleuropties

Olive Green 

Knitted Jersey

Vier opvallende kleurstellingen op het Phantom-onderstel en de Black Edition, allemaal met 

details in zwart lederlook. 

New Peach 7 // Product details

Vering rondom

Zwenkwielen voor

Achterwielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand voor 10 kg

Afritsbare tas op zitje

PU-banden (lekvrij)

Verstelbare handgreep in lederlook

Met één hand afneembaar zitje

Verstelbare ouder- en naar de wereld gerichte zitunit

Interactieve' stand in dubbele uitvoering

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Reiswieg met één hand afneembaar

Geïntegreerd meerijdplankje

Draaibare leder-look bumper bar

Vrijstaand onderstel wanneer ingeklapt

Met één hand achterover te zetten

Unieke draagriem 

Easy slide "pop up" 5-punts gordelsysteem

Om te bouwen van enkele naar dubbele kinderwagen

Handvat hoogtes (cm)

L

95

H

105

Reiswieg afmetingen (cm)

L

88

B

36

D

21

Gevouwen (compleet)

L

70

B

61

D

29

Mandje 

Ltr

44

Gewichten en afmetingen

Afmetingen zitmeubel (cm)

L

88

B

36

D

23

Gewicht (kg) Gewichtslimiet zitgedeelte (kg)

Gevouwen (zonder wielen)

70 54 28

L B D

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg // 

zitgedeelte // frame reiswieg / zitje // zonnescherm // matras // draagriem // afritsbare handtas // 

bumperbar // regenhoes // hoogte adapters // adapters voor autostoeltjes.

2-1  
(zonder adapter)

2-1
(met adapter)

Double Twin

25 15 15 15

Compleet Frame Lichtste Zitje

12.9 9.1 7.1 4.05

Black Edition 

Knitted Jersey

Navy

Knitted Jersey

Light Grey  

Knitted Jersey

Dark Grey 

Knitted Jersey
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Kleuropties
Luxe eigentijdse stof met een reliëfpatroon van zachte patronen. Het pluche materiaal 

wordt aangevuld door een Cerium onderstel dat de strakste afwerking biedt. 

New Peach 7 Cerium // Product details

Vering rondom

Zwenkwielen voor

Achterwielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand voor 10 kg

Afritsbare rugzak op zitunit

PU-banden (lekvrij)

Verstelbare handgreep in lederlook

Met één hand afneembaar zitje

Verstelbare ouder- en naar de wereld gerichte zitunit

Interactieve' stand in dubbele uitvoering

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Reiswieg met één hand afneembaar

Geïntegreerd meerijdplankje

Draaibare leder-look bumper bar

Vrijstaand onderstel wanneer ingeklapt

Met één hand achterover te zetten

Unieke draagriem 

Easy slide "pop up" 5-punts gordelsysteem

Om te bouwen van enkele naar dubbele kinderwagen

Handvat hoogtes (cm)

L

95

B

105

Reiswieg afmetingen (cm)

L

88

B

36

D

21

Gevouwen (compleet)

L

70

B

61

D

29

Mandje 

Ltr

44

Gewichten en afmetingen

Afmetingen zitmeubel (cm)

L

88

B

36

D

23

Gewicht (kg) Gewichtslimiet zitgedeelte (kg)

Gevouwen (zonder wielen)

70 54 28

L B D

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg // 

zitgedeelte // reiswieg / zitje // zonnescherm  // reiswieg voering en matras // draagriem // afritsbare handtas 

// bumperbar // regenhoes // hoogte adapters // autostoel adapters // voetenzak // luiertas

2-1  
(zonder adapter)

2-1
(met adapter)

Double Twin

25 15 15 15

Compleet Frame Lichtste Zitje

12.9 9.1 7.1 4.05

Cerium
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Kleuropties
Vijf opvallende kleurstellingen op een Phantom-frame en Black Edition op zwart-frame met 

zacht aanvoelende lederlook details. 

Orange 3
 // Product details

Vering rondom

Zwenkwielen voor

Wielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand voor 10 kg

Opbergvak op zitgedeelte

PU-banden (lekvrij)

Leder-look verstelbare handgreep

Met één hand afneembaar zitje

Verstelbare ouder- en naar de wereld gerichte zitunit

Bioscoopstand in dubbele uitvoering

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Reiswieg met één hand afneembaar

Geïntegreerd meerijdplankje

Draaibare lederlook stootstang

Vrijstaand onderste wanneer opgevouwen

Met één hand verstelbare rugleuning

 5-punts gordel positie

Om te bouwen van 2-1 naar double kinderwagen

Handvat hoogtes (cm)

L

98

H

108

Reiswieg afmetingen (cm)

L

84

B

38

D

22

Gevouwen (compleet)

L

84

B

62

D

29

Mandje 

Ltr

64

Gewichten en afmetingen

Afmetingen zitmeubel (cm)

L

83

B

38

D

22

Gewicht (kg) Gewichtslimiet zitgedeelte (kg)

Gevouwen (zonder wielen)

83 49 26

L B D

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg // frame 

reiswieg/zitje // luiertas // voetenzak // zonnescherm // matras // regenhoes // bumperbar // hoogte adapt-

ers // adapters voor autostoeltjes.

2-1  
(zonder adapter)

2-1
(met adapter)

Double Twin

25 15 15 15

Compleet Frame Lichtste Zitje

12.1 9.3 6.3 3.1

Dark Slate 

Marl

Light Slate 

Marl

Royal Blue

Marl

Mist Blue

Marl

Sandstone

Marl

Black Edition

Jet Chassis

*Verhoogde gewichtslimiet voor theaterstoelen - zie 

pagina 46
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Kleuropties
De stof van deze designcollectie heeft een geraffineerde velvet structuur die zorgt voor een 

luxe uitstraling en tegelijkertijd de zo belangrijke vulling zorgt voor comfort van de baby.

New Orange3 Crush // Product details

Vering rondom

Zwenkwielen voor

Wielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand voor 10 kg

Afritsbare handtas bevestigd op zitgedeelte

PU-banden (lekvrij)

Verstelbare handgreep in lederlook

Met één hand afneembaar zitje

Verstelbare ouder- en naar de wereld gerichte zitunit

Bioscoopstand in dubbele uitvoering

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Reiswieg met één hand afneembaar

Geïntegreerd meerijdplankje

Draaibare lederlook stootstang

Vrijstaand onderstel wanneer opgevouwen

Met één hand verstelbare rugleuning

 5-punts gordel positie

Om te bouwen van 2-1 naar double kinderwagen

Handvat hoogtes (cm)

L

98

H

108

Reiswieg afmetingen (cm)

L

84

B

38

D

22

Gevouwen (compleet)

L

84

B

62

D

29

Mandje

Ltr

64

Gewichten en afmetingen

Afmetingen zitmeubel (cm)

L

83

B

38

D

22

Gewicht (kg) Gewichtslimiet zitgedeelte (kg)

Gevouwen (zonder wielen)

83 49 26

L B D

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // reiswieg // 

zitgedeelte // frame reiswieg/zitje // luiertas // voetenzak // zonnescherm // matras // afritsbare handtas // 

regenhoes // bumperbar // hoogte adapters // autostoel adapters.

2-1  
(zonder adapter)

2-1
(met adapter)

Double Twin

25 15 15 15

Compleet Frame Lichtste Zitje

12.1 9.3 6.3 3.1

*Verhoogde gewichtslimiet voor theaterstoelen - zie 

pagina 46

Crush
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2-1  
(zonder adapter)

2-1
(met adapter)

Double Twin

25* 15 15 15

Compleet Frame Lichtste Zitje

15.09 11.46 6.06 3.63

Peach All-Terrain // Product details

Vering rondom

Zwenkwielen voor (in enkele en dubbele wielstand)

Achterwielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand voor 10 kg (alleen in 4-wielmodus)

Opbergvak op zitunit

Met schuim gevulde PU-banden (lekvrij)

Verstelbare handgreep in lederlook

Zitting met één hand afneembaar

Verstelbare ouder- en wereldgerichte zitunit

Interactieve' stand in dubbele uitvoering

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Reiswieg met één hand afneembaar

Universele parasol verkrijgbaar

Draaibare lederlook stootstang

Vrijstaand onderstel in opgevouwen toestand

Met één hand verstelbaar

Unieke draagriem 

5-punts gordelpositie

Om te bouwen van 2-1 naar double kinderwagen

Handvat hoogtes (cm)

L

95

H

105

Reiswieg afmetingen (cm)

L

88

B

36

D

21

Gevouwen (compleet)

L

70

B

61

D

42.5

Mandje 

Ltr

44

Gewichten en afmetingen

Kleuropties

Afmetingen zitmeubel (cm)

L

88

B

36

D

23

Gewicht (kg - 4 wiel modus)

Gevouwen (zonder wielen)

70 54 31

L B D

Forest

Verkrijgbaar in Forest, een diepgroene kleur, die wordt aangevuld met stijlgeleide grijze accenten.

Gewichtslimiet zitgedeelte (kg)

*25kg in 4 wiel modus, 22kg in 3 wiel modus.

Inbegrepen in het systeem // onderstel // reiswieg // zitgedeelte // frame reiswieg/zitje // zonne-

scherm // matras // 1 wiel voorkant (3 wiel modus), 2 wiel voorkant (4 wiel modus) // boodschappenmand 

// regenhoes // bumperstang // autostoel adapters.
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Lime Lifestyle // Product details

Vering rondom

Zwenkwielen voor

Achterwielen met snelsluiting

Grote boodschappenmand voor 10 kg

Opbergvak op zitunit

ERP-banden (lekvrij)

Verstelbare handgreep in lederlook

Met één hand afneembaar zitje

Verstelbare ouder- en wereldgerichte zitunit

Reiswieg geschikt voor permanente overnachting

Met één hand afneembare reiswieg

Universele parasol verkrijgbaar

Draaibare lederlook stootstang

Vrijstaand onderstel in opgevouwen toestand

Met één hand verstelbaar

Unieke draagriem 

5-punts gordelpositieHandvat hoogtes (cm)

L

98

H

109

Reiswieg afmetingen (cm)

L

85

B

37.5

D

23.5

Gevouwen (compleet)

L

74

B

62

D

30

Mandje 

Ltr

44

Gewichten en afmetingen

Kleuropties

Colour Options

Afmetingen zitmeubel (cm)

L

85

B

37.5

D

24

Gewicht (kg)

Gevouwen (zonder wielen)

68 51 30

L B D

Vier opvallende kleurstellingen op een Phantom-frame, allemaal met zwarte lederlook details. 

Charcoal BlackTaupe

Gewichtslimiet zitgedeelte (kg)

Navy

Inbegrepen bij de kinderwagen // onderstel met geïntegreerd meerijdplankje // frame reiswieg/

zitgedeelte // bumperbar // reiswieg // zitgedeelte // boodschappenmand // matras // regenhoes // hoogte 

adapters // adapters voor autostoeltjes // voetenzak // luiertas.

2-1  
(zonder adapter)

2-1
(met adapter)

25 15

Compleet Frame Lichtste Zitje

10.2 6.9 4.5 3.3



iCandy is een familiebedrijf en onze business zijn gezinnen. We erkennen dat onze verantwoordelijkheden 

verder reiken dan iCandy en streven ernaar verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van gezinnen 

tijdens hun opvoedingsreis, terwijl we ook bijdragen aan de gemeenschap. 

iCandy is er trots op voortdurend fondsen te werven voor het Great Ormond Street Hospital (GOSH), die 

gaan naar het helpen van de honderden ernstig zieke kinderen die elke dag in het ziekenhuis aankomen 

en ook helpen de positie van het ziekenhuis als de grootste toegewijde financier van onderzoek naar de 

gezondheid van kinderen in het Verenigd Koninkrijk te handhaven. Sinds 2016 is het een groot voorrecht 

om het Great Ormond Street Hospital te steunen, een zaak die onze familie na aan het hart ligt, geïn-

spireerd door persoonlijke ervaring en betrokkenheid daar.

Bij de start van het partnerschap met GOSH beloofde iCandy £ 100.000 in te zamelen voor de ontwik-

keling van een gloednieuwe afgesloten isolatie-herstelruimte in het ziekenhuis - van cruciaal belang voor 

kinderen die een speciale ruimte nodig hebben om te herstellen na een operatie. 

Aan het einde van het eerste jaar van onze samenwerking met GOSH waren we bijzonder trots dat we 

£55.000 hadden bereikt dankzij de fantastische inspanningen van iCandy medewerkers en klanten. 

Van parachutespringen tot triatlons, indrukwekkende fysieke uitdagingen werden door leden van het 

iCandy-team aangegaan om het doel van £100.000 te bereiken. De veiling van limited edition iCandy 

kinderwagens en de donatie van £10 uit elke verkoop van geselecteerde producten, heeft ook aanzienlijk 

bijgedragen aan de ongelooflijke fondsenwerving. 

Het doel van £100.000 werd bereikt en het bedrag bleef stijgen dankzij regelmatige initiatieven zoals de 

Paws for Thought-collectie van iCandy, waarbij 20% van de opbrengst naar GOSH gaat, en donaties van 

klanten aan de kassa van iCandy. 

iCandy is er ook trots op GOSH te steunen door samen te werken met de medische experts daar en het 

ziekenhuis te voorzien van speciaal aangepaste iCandy kinderwagens, die door iCandy zo zijn aangepast 

dat ze kunnen worden gebruikt om kinderen met hartaandoeningen de broodnodige mobiliteit te bieden.

iCandy en GOSH //
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Bijpassende familie kleding collectie.

Met een beer met een rood hart, zijn de Paws for Thought t-shirts en babykleding ter ere van GOSH's 

Bear Ward waar kinderen met hartkwalen worden verzorgd. Er is niets schattiger dan het te matchen 

met je kleintje en het is nog beter als de opbrengst van je aankoop hoop geeft aan kinderen en hun 

families.

De collectie bestaat uit een t-shirt voor volwassenen, een t-shirt voor peuters en een babytruitje - die 

allemaal een statement maken en tegelijkertijd een verschil maken. 

#pawsforthought //



Op het moment van drukken zijn alle productbeschrijvingen accuraat. Alle afmetingen zijn bij benadering. De kleurweergave 

is zo nauwkeurig als het drukproces toelaat. De in de brochure afgebeelde ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. 

De reproductie van deze ontwerpen in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de houder van het 

auteursrecht is verboden. Geen enkel deel van deze brochure mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de 

uitgever. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie in onze productspecificaties juist en betrouwbaar is, zijn wij niet 

verantwoordelijk voor de juistheid ervan en zijn wij niet aansprakelijk voor de interpretatie en het gebruik ervan. Wij behouden 

ons het recht voor, naar eigen goeddunken, product specificaties te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen op 

elk tijd zonder verdere aankondiging. © iCandy World Limited 2022.

www.icandyworld.nl

iCandy World Ltd, Montgomery Way, Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8UB, England

We hopen dat u net zoveel plezier beleeft aan uw iCandy 

als wij hebben beleefd aan het maken ervan voor u.
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www.icandyworld.nl


