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YouTube

 Jesteśmy renomowaną fi rmą, działającą na polskim i europejskim rynku, 
produkującą najwyższej klasy wózki dziecięce. 
 Od lat staramy się wyjść Państwu naprzeciw jak najlepiej spełniając 
Państwa oczekiwania, dlatego korzystamy z wysokiej jakości materia-
łów, dbamy o detale, staranne wykonanie oraz o funkcjonalność i pro-
stotę obsługi naszych wózków. Oferujemy nowoczesne rozwiązania 
i ciekawe warianty kolorystyczne, nawiązujące do najnowszych, światowych 
trendów mody. Chcemy, aby nasze produkty jak najlepiej służyły Tobie i Two-
jemu dziecku.
 Wysoki standard jakości i bezpieczeństwa naszych wózków potwierdzają 
normy i certyfi katy europejskie. Produkty fi rmy ADAMEX spełniają wymaga-
nia określone europejskimi normami technicznymi, oraz standardami Unii 
Celnej (EAC). 
Gwarantujemy, że produkty fi rmy ADAMEX zapewnią pełen komfort, wygodę 
i bezpieczeństwo Tobie i Twojemu dziecku.
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special edition



   Cristiano Special Edition To najnowszy model wielofunkcyjnego wózka dziecięcego w ofercie fi rmy ADAMEX. Cristiano wyróżnia się unikatowym stelażem, wyposażonym 
w nowy i prosty system składania oraz nowe komponenty, które czynią wózek jeszcze bardziej niezawodnym. Tylna noga wózka wykonana ze stopu aluminium polerowanego 
na złoto, srebro lub miedź dodaje szyku i elegancji. Wielofunkcyjna tapicerka z oknami wentylacyjnymi i daszkiem oraz wentylowana gondola podnoszą komfort termiczny 
małego pasażera, a obrotowe koła na „żelowej” oponie pozwalają z łatwością pokonać każdą drogę. W zestawie: torba pokrowce na nóżki, folia przeciwdeszczowa, moskitie-
ra, przewijak i rękawiczki. Model wyposażony jest w materacyk kokosowy.

4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
118 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

special edition

72 cm
42 cm
60 cm
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HAND WASH ONLY



CR-403 CR-407 CR-408

CR-409 CR-418 CR-432

CR-433 CR-450 CR-451
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special edition

stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowany stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowany stelaż złoty-polerowany

stelaż miedziany-polerowany

stelaż chrom- polerowany

stelaż chrom- polerowany



CR-466 CR-468 CR-470CR-466

15www.adamex.pl 5
special edition

stelaż złoty-polerowany stelaż chrom- polerowanystelaż chrom- polerowany



  Cristiano to najnowszy model wielofunkcyjnego wózka dziecięcego w ofercie fi rmy ADAMEX. Cristiano wyróżnia się unikatowym stelażem, wyposażonym w nowy i prosty 
system składania oraz nowe komponenty, które czynią wózek jeszcze bardziej niezawodnym. Wielofunkcyjna tapicerka z oknami wentylacyjnymi i daszkiem oraz wentylowa-
na gondola podnoszą komfort termiczny małego pasażera, a obrotowe koła na „żelowej” oponie pozwalają z łatwością pokonać każdą drogę. W zestawie: torba pokrowce na 
nóżki, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, przewijak i rękawiczki. Model wyposażony jest w materacyk kokosowy.

360o

6

WYMIARY i WAGI:

4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
118 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

72 cm
42 cm
60 cm

HAND WASH ONLY



CR-51 CR-205

CR-240

CR-204

CR-260

15www.adamex.pl 7



8



special editionspecial edition



special edition

10



special edition

11www.adamex.pl

   Reggio Special Edition Ekskluzywna wersja wózka Reggio. Special edition wyróżnia eleganckie połączenie polerowanych stelaży i wyselekcjonowanych tkanin. To model 
wózka, w którym stelaż można złożyć do kompaktowych rozmiarów. Poszycie wózka w elegancki sposób łączy funkcjonalność i prostotę. Budka gondoli i spacerówki po-
siada dodatkową wentylację otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny. W misie gondoli od spodu znajduje się regulowany otwór wentylacyjny. Pokrowiec 
zawiera okno, które pozwala obserwować dziecko. Styl wózka uzupełniają nowoczesne bezobsługowe koła „żelowe” nie wymagające pompowania. Model wyposażony jest 
w materacyk kokosowy.

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

małe rozmiary po złożeniu

HAND WASH ONLY
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Y-85

Y-98

stelaż złoty-polerowany

stelaż grafi towy-polerowany

Y-302

Y-813
stelaż złoty-polerowany

stelaż miedziany-polerowany
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Y-828

Y-845

stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowany

Y-862Y-862

stelaż chrom-polerowany

Y-861

stelaż złoty-polerowany
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Y-847

stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowanystelaż złoty-polerowany

Y-851



special edition



   Reggio to model wózka, w którym stelaż można złożyć do kompaktowych rozmiarów. Poszycie wózka w elegancki sposób łączy funkcjonalność i prostotę. Budka gondoli 
i spacerówki posiada dodatkową wentylację otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny. W misie gondoli od spodu znajduje się regulowany otwór wentyla-
cyjny. Pokrowiec zawiera okno, które pozwala obserwować dziecko. Styl wózka uzupełniają nowoczesne bezobsługowe koła „żelowe” nie wymagające pompowania. Model 
wyposażony jest w materacyk kokosowy.

małe rozmiary po złożeniu

360o

4,7 5,0 5,6 3,4 106 cm
117 cm

58,5 cm

62 cm
26 cm
51 cm

88 cm
33 cm

79 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

HAND WASH ONLY
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Y-3 Y-6

Y-39

Y-37

Y-56 Y-58 Y-60

Y-115
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    Chantal Special Edition jest propozycją wózka, który wyróżnia się ekskluzywnym rodzajem gondoli i eleganckim doborem tkanin. Matalizowane wykończenia są obecne 
także na felgach. Stelaż wyposażony jest w podwójny, nowy amortyzator, który posiada możliwość całkowitego usztywnienia. Dzięki tej funkcji oraz skrętnym kołom przed-
nim wózek prowadzi się płynnie na każdej nawierzchni. Poszycie wózka w elegancki sposób łączy funkcjonalność i prostotę. Budka gondoli i spacerówki posiada dodatkową 
wentylację otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny. W misie gondoli od spodu znajduje się regulowany otwór wentylacyjny. Pokrowiec zawiera okno, 
które pozwala obserwować dziecko. Styl wózka uzupełniają nowoczesne bezobsługowe koła „żelowe” nie wymagające pompowania. Model wyposażony jest w materacyk 
kokosowy.

5 4,8 5,6 3,4 101 cm
123 cm

60 cm

83 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
24 cm
37 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

20

special edition

HAND WASH ONLY
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C1 C2

C5 C8

C3

stelaż chrom- polerowanystelaż złoty-polerowany

stelaż grafi towy-polerowany stelaż miedziany-polerowany

stelaż grafi towy-polerowany

special edition
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    Chantal jest propozycją wózka, który wyróżnia się ekskluzywnym rodzajem gondoli i eleganckim doborem tkanin. Stelaż wyposażony jest w podwójny, nowy amortyzator, 
który posiada możliwość całkowitego usztywnienia. Dzięki tej funkcji oraz skrętnym kołom przednim wózek prowadzi się płynnie na każdej nawierzchni. Poszycie wózka w 
elegancki sposób łączy funkcjonalność i prostotę. Budka gondoli i spacerówki posiada dodatkową wentylację otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny. 
W misie gondoli od spodu znajduje się regulowany otwór wentylacyjny. Pokrowiec zawiera okno, które pozwala obserwować dziecko. Styl wózka uzupełniają nowoczesne 
bezobsługowe koła „żelowe”nie wymagające pompowania. Model wyposażony jest w materacyk kokosowy.

5 4,8 5,6 3,4 101 cm
123 cm

60 cm

83 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

79 cm
24 cm
37 cm

WYMIARY i WAGI:

360o



C201

C213 C224

C202 C207
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VERONA

   Verona Special Edition to stylowy, wielofunkcyjny wózek dziecięcy oparty na nowej ramie wykonanej ze stopu aluminium polerowanego na złoto, srebro lub miedź i wypo-
sażony w bezobsługowe koła „żelowe”. Nowoczesny krój tapicerki jest stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Nowa torba nawiązuje do aktualnych 
trendów modowych i posiada przestronne wnętrze, łatwy dostęp i wiele praktycznych kieszeni. Wózek łatwo się składa i świetnie prowadzi. W zestawie: torba, pokrowce na 
nóżki, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, przewijak i rękawiczki. Model wyposażony jest w materacyk kokosowy.   

4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
117 cm
60 cm

72 cm
42 cm
60 cm

88 cm
33 cm

75 cm
20 cm
35 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

special edition

24

HAND WASH ONLY



VERONA
special edition
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VR-407 VR-408 VR-409

VR-418

VR-490

VR-466 VR-468

stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowany stelaż złoty-polerowany

stelaż miedziany-polerowany stelaż chrom- polerowany

stelaż chrom- polerowany

stelaż chrom- polerowany

VR-490



VERONA

      Verona to stylowy, wielofunkcyjny wózek dziecięcy oparty na nowej ramie wykonanej ze stopu aluminium wyposażony w bezobsługowe koła „żelowe”. Nowoczesny krój 
tapicerki jest stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Nowa torba nawiązuje do aktualnych trendów modowych i posiada przestronne wnętrze, łatwy 
dostęp i wiele praktycznych kieszeni. W zestawie: torba, pokrowce na nóżki, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, przewijak i rękawiczki. Model wyposażony jest w materacyk 
kokosowy. 

4,7 5,0 5,1 3,4 105 cm
117 cm
60 cm

72 cm
42 cm
60 cm

88 cm
33 cm

75 cm
20 cm
35 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

HAND WASH ONLY
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VR-285

VR-205VR-204 VR-240

VR-284

VERONA www.adamex.pl 27



   Cortina Special Edition to najnowsza propozycja wózka wielofunkcyjnego w ofercie fi rmy ADAMEX. W konstrukcji zastosowano nowy, przyjazny dla użytkownika sys-
tem składania, zachowano podwójny amortyzator oraz bezobsługowe koła „żelowe”. Dynamiczne wzornictwo wielofunkcyjnej tapicerki i najwyższej jakości tkaniny tworzą 
produkt, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Wózek jest w pełni regulowany i wentylowany. Na wyposażeniu znajdują się: kokosowy materacyk, pokrowce do obu 
modułów oraz torba z akcesoriami. 

5,2 5,1 5,5 3,4 106 cm
122 cm

58,5 cm

71 cm
40 cm
58,5 cm

91 cm
35 cm

78 cm
20 cm
35 cm

WYMIARY i WAGI 

360o

special edition

28



special edition

CT-400

CT-401/PL CT-402/PL CT-406/PL

CT-478CT-462

stelaż złoty-polerowany stelaż złoty-polerowany

stelaż złoty-polerowanystelaż miedziany-polerowanystelaż chrom- polerowany

stelaż chrom- polerowany
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   Cortina to najnowsza propozycja wózka wielofunkcyjnego w ofercie fi rmy ADAMEX. W konstrukcji zastosowano nowy, przyjazny dla użyt-
kownika system składania, zachowano podwójny amortyzator oraz bezobsługowe koła „żelowe”. Dynamiczne wzornictwo wielofunk-
cyjnej tapicerki i najwyższej jakości tkaniny tworzą produkt, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Wózek jest w pełni regulowany 
i wentylowany. Na wyposażeniu znajdują się: kokosowy materacyk, pokrowce do obu modułów oraz torba z akcesoriami. 

5,2 5,1 5,5 3,4 106 cm
122 cm

58,5 cm

71 cm
40 cm
58,5 cm

91 cm
35 cm

78 cm
20 cm
35 cm

WYMIARY i WAGI / РАЗМЕРЫ И ВЕС:

360o

30
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CT-103 CT-120 CT-222

CT-223 CT-228
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    Monte to model wózka głęboko-spacerowego marki Adamex wyposażony w wygodne koła żelowe. Ekskluzywny charakter tego wzoru podkreślają metalowe emblematy z 
logo fi rmy oraz nowa, wyjątkowo pojemna torba na akcesoria. Design dopełnia carbonowa elegancka misa gondoli. Tapicerka budki gondoli i siedziska spacerowego posiada 
duże okno wentylacyjne. Podwójny amortyzator zapewnia płynną jazdę oraz bezproblemowe pokonywanie krawężników. 

360o

5,6 5,3 6,2 3,6 106 cm
124 cm

60 cm

98 cm
40 cm
60 cm

88 cm
33 cm

89 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:
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D85

stelaż złoty-polerowany

special edition
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      Luciano to wózek stworzony z myślą nie tylko o bezpieczeństwie i komforcie dziecka, lecz także w zgodzie z najnowszymi trendami w świecie mody i designu. Stelaż 
wyposażony jest w podwójny, nowy amortyzator, który posiada możliwość całkowitego usztywnienia. Dzięki tej funkcji oraz skrętnym kołom przednim wózek prowadzi się 
płynnie na każdej nawierzchni. Budka gondoli i spacerówki posiada dodatkową wentylację otwieraną w miarę potrzeby oraz daszek przeciwsłoneczny. W misie gondoli od
spodu znajduje się regulowany otwór wentylacyjny. Pokrowiec zawiera okno, które pozwala obserwować dziecko. Styl wózka uzupełniają nowoczesne bezobsługowe koła 
„żelowe” nie wymagajace pompowania. Model wyposażony w materacyk kokosowy.

5,15 4,8 5,6 3,4 101 cm
119 cm
60 cm

83 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

85 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

36 www.adamex.pl
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Q-1 Q-2 Q-3Q-1

Q-86Q-85

special edition

stelaż złoty-polerowany stelaż miedziany-polerowany



    Vicco to bardzo lubiany model wózka marki Adamex. Oprócz amortyzowanej osi tylnej wyposażyliśmy go w centralny amortyzator z możliwością jego zablokowania. Wózek 
posiada gumowe koła bezdętkowe (żelowe), które podnoszą komfort jazdy i ułatwiają eksploatację, gdyż nie wymagają zmiany i pompowania dętek. Przednie koła posiadają 
amortyzację przeciwzderzeniową. Tapicerka budki gondoli i siedziska spacerowego posiada duże okno wentylacyjne oraz podwójny, rozkładany daszek przeciwsłoneczny. W 
pokrowcu na nóżki wersji gondolowej znajduje się okno umożliwjające obserwowanie dziecka. Model wyposażony w materacyk kokosowy.

5,3 4,8 5,9 3,4 106 cm
124 cm

60 cm

84 cm
38 cm
60 cm

88 cm
33 cm

86 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

360o360o

38 www.adamex.pl
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     Wózek Barletta New to model wózka głęboko-spacerowego fi rmy Adamex z innowacyjnym, podwójnym amortyzatorem, który można blokować. Te cechy w połączeniu 
z właściwym wyważeniem pozwalają na łatwe pokonywanie: krawężników, progów itp. Model ten wyróżnia dynamiczny i elegancki design. Nowoczesny system wpięcia 
pozwala w łatwy sposób zmienić wózek z wersji głębokiej na spacerową lub wpiąć na stelaż fotelik samochodowy dzięki odpowiednim adapterom. Wszystkie moduły można 
zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wózek jest wyposażony w wygodne koła „żelowe”.

5,6 5,3 6,2 3,6 106 cm
124 cm
60 cm

98 cm
40 cm
61 cm

88 cm
33 cm

86 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

40 www.adamex.pl
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   Encore to nowa propozycja wózka wielofunkcyjnego od ADAMEX dla rodziców ceniących sobie prostotę wykonania i obsługi, niską wagę oraz niewielkie rozmiary po 
złożeniu. Wózek porusza się na pompowanych kołach, które zwiększają komfort jazdy, a obrotowe koła przednie pozwalają z łatwością prowadzić wózek nawet jedną ręką. 
Podwójny amortyzator zapewnia płynną jazdę oraz bezproblemowe pokonywanie krawężników. Moduły wózka są w pełni regulowane. Na wyposażeniu znajduje się torba z 
akcesoriami i pokrowce na nóżki.

WYMIARY i WAGI:

5,6 4 6,2 3,5 104 cm
132 cm
60 cm

78 cm
30 cm
60 cm

89 cm
34 cm

88 cm
21 cm
36 cm



X1 X4 X5

X6
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5,6 4 5,1 3,5 104 cm
132 cm
60 cm

78 cm
30 cm
60 cm

89 cm
34 cm

88 cm
21 cm
36 cm

WYMIARY i WAGI:

360o

   Neonex Alfa to nowa propozycja wózka wielofunkcyjnego od ADAMEX dla rodziców ceniących sobie prostotę wykonania i obsługi, niską wagę oraz niewielkie rozmiary 
po złożeniu. Wersja Alfa wyróżnia się połączeniemi tkaniny ze skórą pikowaną. Wózek porusza się na pompowanych kołach, które zwiększają komfort jazdy, a obrotowe koła 
przednie pozwalają z łatwością prowadzić wózek nawet jedną ręką. Podwójny amortyzator zapewnia płynną jazdę oraz bezproblemowe pokonywanie krawężników. Moduły 
wózka są w pełni regulowane. Na wyposażeniu znajduje się torba z akcesoriami i pokrowce na nóżki.
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X6 X10X7



Kolor tapicerki fotelika samochodowego jest dopasowany do kolorystyki wózka. 
Faktura tkaniny tapicerki fotelika może różnić się od faktury tkaniny wózka i posiadać inny odcień.

N1 N2 N3

Fotelik posiada zintegrowane wpięcia do bazy ISO-FIX. 
Baza dostępna w osobnej ofercie.

Kite 2.0 to nowa wersja naszego popularnego fotelika samochodowego grupy 0+ przeznaczonego do 
przewozu dzieci do 13 kg masy ciała.

Fotelik Kite 2.0 posiada całkiem nową tapicerkę w dynamicznym i sportowym kroju. Materiał użyty 
do jego produkcji to laminat tekstylny piankowy, który odznacza się wyjątkową miękkością i sprę-
żystością. Zastosowanie tej tkaniny znacznie podnosi komfort małego pasażera. Zdejmowana wy-
ściółka siedziska gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo podróży już od pierwszych dni życia. Pewne 
mocowanie budki do pałąka i magnetyczne zaczepy pokrowca na nóżki zapewniają prostotę obsługi 
i nienaganną prezencję. 

46 www.adamex.pl
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F1

F12

F4F2

F49F6

Fotelik posiada zintegrowane wpięcia do bazy ISO-FIX. 
Baza dostępna w osobnej ofercie.

  Kite to zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce fotelik przeznaczony dla dzieci o wadze do 13 
kg. Wyposażony m.in w system ochrony bocznej i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Tapicerka jest 
wypełniona pianką z pamiecią kształtu. Montaż fotelika w aucie odbywa się za pomocą pasów lub 
bazy ISO-FIX. Zgodność z normą ECER44/04.

47www.adamex.pl
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 DO FOTELIKA  

BA
ZA DO FOTELIKÓW

POKROWCE NA KOŁA

PARASOLKI

48

OŚWIETLENIE LED OŚOŚO WŚWŚ E LED

NEW

RĘKAWICZKI

ŚPIWORKI
POMPKA DO KÓŁ



Zintegrowany hamulec blokujący jednocześnie oba tylne koła.

Hydrofobowe tkaniny.

Tapicerka chroniąca przed promieniowaniem ultrafi oletowym.

Blokada uniemożliwiająca samoczynne rozłożenie się stelaża.

Tkaniny bezpieczne dla użytkownika.

Materac wykonany z naturalnych włókien kokosowych.

Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa.

Skóra ekologiczna.

Podszewka 100% bawełny.

Bezobsługowe koła bezdętkowe.

Elementy tapicerki prać ręcznie w temperaturze nie większej niż 30st.

Specjalny system dodatkowej amortyzacji kół przednich.

ShockAbsorptionSystem- główny amortyzator z blokadą.

HAND WASH ONLY
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Dział Handlowy
+48 34 328 00 32 wew.34-Aneta Ostrowska
+48 34 328 00 32 wew.32-Aneta Dejewska
+48 34 328 00 32 wew.31-Łukasz Tabaka

 

Sales Department for English speaking customers:
Mon-Fri 8:00 - 16:00

Piotr Świtalski 
mob.: +48 726 444 555

tel.: +48 34 328 00 32 ext. 41
mail: piotr@adamex.pl

Luk Tabaka
mob.: +48 601 494 909

tel. +48 34 328 00 32 ext. 31
mail: adamex.pl@gmail.com

Przedstawiciel Handlowy - na terenie Polski
Artur Linscheid, gsm +48 726 444 666

e-mail: a.linscheid@adamex.pl

Serwis - Polska 
Pn-Pt 8:00 - 16:00

Kamil Pluta
gsm +48 609 449 445

e-mail: reklamacje@adamex.pl

Edyta Kotlińska
gsm +48 609 969 444

e-mail: serwis@adamex.pl

ADAMEX BABY:
42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57,

POLAND
tel.: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32

fax: +48 34 370 66 90
e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl

Телефон только для оптовых, русскоязычных клиентов.
Контакт не предназначен для индивидуальных клиентов 

и контактов по вопросам сервисного обслуживания.
gsm: +48 601 528 414

e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl


