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Op stap met je kind? Met de stoere, lichtgewicht Binque 

Daily kun je alle kanten op en begeef je je moeiteloos 

op ieder willekeurig terrein. Mooi, veilig, praktisch en 

van alle gemakken voorzien. Met de twee vergrendel-

bare zwenkwielen aan de voorzijde manoeuvreer 

je soepel en eenvoudig door de smalste straten en 

winkelgangen. Ook zo handig: de zitting kan helemaal 

in slaapstand en past in beide richtingen op het frame. 

In de buggy-modus vouwt de zitting automatisch mee 

in en uit. De Binque Daily kun je met meerdere, slimme 

accessoires uitbreiden en is in maar liefst zeven kleuren 

verkrijgbaar.

Binque Daily
Cobalt blauw

Grijs

Rood

Zwart

Zand

Marine blauw

Since 1934

Art. nr. 701.33/84 701.35/74 701.35/82 701.33/88 701.33/56 701.33/86 701.33/54

Oranje



22

En verder met:

Complete lichtgewicht kinderwagen | wandelwagen | buggy

Daarom een Binque Daily

• high perfomance lichtgewicht 

aluminium frame

• centraal adaptersysteem voor 

eenvoudige bevestiging van de 

Banana reiswieg (optioneel) en 

de adapters voor de Maxi-Cosi 

en miBasket (optioneel)

• de rugleuning kan traploos van 

zit- naar slaapstand worden 

geplaatst en de beensteun kan 

helemaal horizontaal

• in de buggymodus vouwt de  

zitting automatisch mee in en uit

• integrale voorbereiding meerijd-

plankje Quickstep

• instelbare 5-puntsveiligheids-

gordel, ook extra in hoogte 

instelbaar 

• uv-protectie stoffering die  

vuil- en waterafstotend is

• vering op alle wielen

• boodschappenmand

• transportvergrendeling

• veiligheidsvergrendeling

• voetrem met schoenbescherming

• linked brake

• schoudergordels extra in  

hoogte instelbaar

• schouderpads

• afneembare en verstelbare kap

• extra opbergvak met ritssluiting

• extra veiligheidsvoorbeugel met 

instapfunctie

• kap met driehoekige reflectoren 

afneembare 
wielen met 
luchtbanden en 
kogellagers

in hoogte verstel-
bare ergonomi-
sche duwergreep

wasbare  
stoffering

vastzetbaar 
zwenkwiel 
voor maximale 
wendbaarheid 
met automatische 
vergrendeling

stevige voeten-
plank

zitting in beide 
richtingen te 
monteren op 
Binque Daily 
frame

*1) Ingevouwen zonder kap en zitting  *2) Met kap, zitting en boodschappenmand

De Binque Daily heeft een high performance lichtge-

wicht aluminium frame dat maar 5,1 kg weegt. Het 

frame is uitgerust met een centraal adaptersysteem  

voor eenvoudige bevestiging van de Banana reiswieg  

(optioneel) en de adapterset voor de Maxi-Cosi en 

miBasket (optioneel). Standaard worden de zitting en 

kap meegeleverd. De Binque Daily is te gebruiken vanaf 

de geboorte. De rugleuning kan traploos van zit- naar 

slaapstand worden geplaatst en de beensteun kan 

helemaal horizontaal. De kap is voorzien van driehoe-

kige reflectoren. De zitting is erg ruim met een liglengte 

van meer dan 88 cm en sluit rondom af voor optimale 

bescherming. Wil je dat je kindje naar jou kijkt of juist 

naar voren de wereld in? Doordat de zitting in beide 

richtingen op het Binque Daily frame te plaatsen is, kun 

je voor beide opties kiezen. In de buggymodus vouwt 

de zitting automatisch mee in en uit.  

Het no-nonsense design van de Binque Daily kun je met 

diverse bijpassende accessoires naar je hand zetten. 

l x b x h cm gewicht

Frame *1) 90 x 52 x 25 5,1 kg

Frame met wielen *1) 96 x 62,5 x 50  8,2 kg

Zitting compleet 97 x 39 x 14 4,1 kg

Boodschappenmand 45 x 33 x 14 0,6 kg

Ingevouwen *2) 96 x 62,5 x 52 12,8 kg

Rijklaar *2) 96 x 62,5 x 70-108 12,8 kg
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Banana reiswieg

Rody voetenzak 
De ruime deelbare Rody voetenzak

heeft een vuil- en waterafstotende

buitenkant en een binnenkant van

zachte Polar fleece. De voetenzak

is zowel ademend als isolerend

en de bovenzijde is afritsbaar.

De stoffering is voorzien van een

driehoekige reflector. Er zitten 

6 sleuven in de rug van de voeten-

zak, voor het gebruik van de in 

hoogte instelbare 5-puntsveilig-

heidsgordel. De Rody voetenzak 

wordt standaard geleverd in een 

opbergtas. Geschikt voor gebruik  

in de Binque Daily, Mambo Daily, 

Simba T3 en Simba Twin T3.

l x b x h cm gewicht

81 x 40 x 64 5,2 kg

Art. nr. 681.25/84 681.25/74 681.25/90 681.25/82 681.25/88 681.25/56 681.25/86 681.25/54

Art. nr. 641.25/84 641.25/74 641.25/82 641.25/88 641.25/56 641.25/86 641.25/54

Binque Daily Accessoires

De Banana reiswieg is vanaf de 

geboorte van je kindje te gebruiken. 

De reiswieg is royaal van afmeting 

en heeft een verstelbare kap met 

draagsysteem. Inclusief een 

hygiënisch Airflow matras dat 

ventileert en wasbaar is op hogere 

temperaturen. De Banana reiswieg 

biedt je kindje optimale bescher-

ming en is in beide richtingen op het 

Binque Daily frame te plaatsen. 

De stoffering heeft driehoekige 

reflectoren en een reflectieband. 

De Banana reiswieg is licht van 

gewicht en klein opvouwbaar. 

Inclusief

• geruisloos verstelbare kap

• opbergtas op de kap met  

rits sluiting

• geïntegreerd draagsysteem

• uitneembare binnen- 

stof fering 

• matras met Airflow systeem

• windzeil 

• driehoekige reflectoren  

en reflectieband

• centraal bevestigingssysteem 

voor Binque Daily frame  

(geen adapters nodig)

• 4 ondersteuningspoten



44

Boodschappenmand

Boodschappenmand 

Buddybag

Parasol

De Buddybag is een slimme  

verzorgingstas en van alle gemak-

ken voorzien. Een ruime tas tot in 

detail uitgewerkt met veel verstel-

mogelijkheden, zoals een instelbaar 

draagsysteem. Je kunt de tas op 

ver schillende manieren dragen  

en de Buddybag is compleet met 

veel opbergvakken voor onderweg. 

Inclusief

• instelbaar draagsysteem met 

schouderpad

• 7 opbergvakken met ritssluiting

• 1 thermovak met ritssluiting

• naambadge

• musketonhaak

• verzorgingsmatras

Deze parasol heeft een instelbare 

bevestigingsvoet en is op twee 

plaatsen buigbaar. Zo heb je de 

mogelijkheid de parasol flexibel in 

te stellen tegen de zon. Ook handig: 

het parasolgedeelte kan losgekop-

peld worden van de parasolvoet. 

De parasolbaleinen zijn gemaakt 

van hoogwaardig fiberglas, de 

stoffering heeft uv-protectie en is 

vuil- en waterafstotend. De parasol 

wordt standaard geleverd in een 

opbergtas.

De Binque Daily wordt geleverd 

inclusief boodschappenmand. 

Wil je een andere kleurcombinatie? 

Kies dan voor een reiswieg en 

boodschappenmand in een 

andere kleur. 

Art. nr. 680.34/84 680.34/74 680.34/82 680.34/88 680.34/56 680.34/86 680.34/54

Art. nr. 679.34/84 679.34/74 679.34/82 679.34/88 679.34/56 679.34/86 679.34/54679.34/90

654.34/74 654.34/82 654.34/88 654.34/56 654.34/86 654.34/54

l x b x h cm gewicht

45 x 33 x 14 0,6 kg

Art. nr. 654.34/84
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Regenhoes Banana

Deken Polar fleece Stoffering veiligheidsvoorbeugel

Soft-seat

Deken van zachte Polar fleece voor 

de Banana reiswieg. Wasbaar en 

twee zijdig te gebruiken. Uitgevoerd 

in de kleurencombinatie wit/grijs.

Art. nr. 688.30/66 

Deze superzachte stoffering voor de 

veiligheidsvoorbeugel is comfortabel 

en veilig voor je kind. De wasbare 

stoffering rits je eenvoudig vast en is 

verkrijgbaar in de kleur zwart. Deze 

is passend bij elke kleur Binque Daily 

en Mambo Daily.

Art. nr. 202.10/04 

De slimme Soft-seat is een com-

fortabele extra inleg. De Soft-seat 

heeft een zomer- en winterzijde,  

je kind zit koel in de zomer en warm 

in de winter. Met zes sleuven voor 

de 5-puntsveiligheidsgordel.  

De wasbare Soft-seat is verkrijg-

baar in zwart en past overal bij.

Art. nr. 202.10/03 

l x b cm gewicht

83 x 70 0,3 kg

Regenhoes Binque Daily/Mambo Daily
Deze transparante regenhoes is 

tegelijkertijd een windstopper. Op 

maat gemaakt voor de Banana 

reiswieg. De regenhoes wordt stan-

daard geleverd in een opbergtas.

Art. nr. 884.07/05  

Quickstep meerijdplankje

De Quickstep is het slimste mee-

rijdplankje voor de Binque Daily 

en Mambo Daily. Je kunt met twee 

kinderen op stap. De koppeling 

voor de Quickstep is geïntegreerd 

in het Binque Daily en Mambo Daily 

frame. Zo kun je de Quickstep zon-

der extra bevestigingsmaterialen 

en dus zonder beschadigen aan 

het Binque Daily en Mambo Daily 

frame vastklikken. De Quickstep is 

op een stabiel punt gekoppeld aan 

het Binque Daily en Mambo Daily 

frame, bij de achterwielen. En het 

meerijdplankje heeft geen invloed 

op de vering van het Binque Daily 

en Mambo Daily frame. De Quick-

step heeft vering op beide wielen 

en kun je omhoog vastzetten met 

behulp van een vergrendeling. 

Deze vergrendeling zit standaard 

op het Binque Daily en Mambo Daily 

frame. De Quickstep is instelbaar 

op de lengte van het kind. En de 

loopruimte? Die is voldoende, zodat 

jij makkelijk achter de Binque Daily 

en Mambo Daily met Quickstep 

kunt lopen. Verkrijgbaar in zwart 

en zilver. 

Art. nr. 201.33/01 (zwart) 

Art. nr. 201.34/01 (zilver)

Inclusief

• afneembare zwenkwielen

• vering op beide zwenkwielen

• draaipunt met kogellagers

• koppeling voor Binque Daily of 

Mambo Daily (geen adapters nodig)

• instelmogelijkheden

• vergrendeling

• groot sta-vlak

• antislip

• eenvoudig te (de)monteren

l x b x h cm gewicht

34-41 x 41 x 20 2,8 kg

Deze transparante regenhoes is 

tegelijkertijd een windstopper. Op 

maat gemaakt voor de Binque Daily 

en Mambo Daily wandelwagen. 

De regenhoes wordt standaard 

geleverd in een opbergtas.

Art. nr. 884.07/01 

Adapterset Maxi Cosi/miBasket
Speciale adapterset voor plaatsing 

van een Maxi-Cosi autostoel en/of 

miBasket op het Binque Daily of 

Mambo Daily frame.

Art. nr. 201.20/01 
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miBasket
De miBasket is een slimme aanvul-

ling op je Binque Daily of Mambo 

Daily. Een stevige, lichtgewicht 

mand met een inhoud van 30 liter. 

Met de adapterset (de)monteer 

je de miBasket snel en eenvoudig 

op het frame van je Binque Daily 

of Mambo Daily, afzonderlijk of 

in combinatie met de Maxi-Cosi 

autostoel. De miBasket heeft een 

geïntegreerd draagsysteem. Je 

draagt de mand gemakkelijk los 

in de hand en kunt snel even in- 

en uitladen zonder ook direct je 

Binque Daily of Mambo Daily naar 

bijvoorbeeld de keuken te moeten 

verplaatsen. De miBasket is plat 

opvouwbaar en is verkrijgbaar in 

de kleur zwart.

Art. nr. 201.10/06

l x b x h cm gewicht

Ingevouwen 54 x 30 x 5 1,9 kg

Rijklaar 54 x 30 x 19 1,9 kg

De Flightcase is de stevige en beschermende softcase voor op reis. Met 

twee wieltjes voor voldoende rolcomfort, een adres label en een groot 

opbergvak op de voor- en achterzijde. Geschikt voor de kinderwagens 

Binque Daily, Mambo Daily en Duo buggy Simba Twin T3.

Art. nr. 884.08/56 

Flightcase Binque Daily/Mambo Daily/
Duo buggy

Buggy care

Buggy care is een universeel onder-

houdsmiddel op siliconenbasis. 

Smeer regelmatig alle bewegende 

delen in voor een langere levensduur 

van jouw Koelstra.

Art. nr. 900.10/90


