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Super Viking Mondial de Luxe Scooter2.0 Scooter SViking / Double Viking

2

6 mån - 3 år 6 mån - 3 år 0 mån - 3 år 0 mån - 3 år 0 mån - 3 år 6 mån - 3+ år 6 mån - 3+ år
0 - 6 mån 0 - 6 mån Ej möjligt Ej möjligt

4 4 Mondial 5/de Luxe 2/Edge 19 Mondial 5/de Luxe 2/Edge 19 Mondial 5/de Luxe 2/Edge 19 13 13
Vitt, svart Vitt, svart Cryptonite, Chrome, Svart, Vitt Classic Cryptonite, Classic Chrome Cryptonite Svart, Vit, Cryptonite Svart, Vit, Silver

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Ja (66-110) Ja (60-109)/(62-110) Ja (66 - 110) Ja (57-109) Nej Ja (62 - 110) Ja (62 - 110)
Nej Nej Nej Nej Ja ( 100-111) Nej Nej
3 3 3 3 3 3 3

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej

Ja, enkelt klick Ja, enkelt klick Ja Ja Ja Nej Nej
Lutning justerbar Lutning justerbar Lutning justerbar Ja Nej Nej Nej

Ja Ja Ja Ja Ja Bakhjulsfjädring Bakhjulsfjädring
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja, sits Ja, sits Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

4-hjul Lightweight punkteringsfria 4-hjul Lightweight punkteringsfria 4-hjul Lightweight punkteringsfria 4 st Lufthjul 4 st Lufthjul (Fat Race) 4-hjul Lightweight punkteringsfria 4-hjul Lightweight punkteringsfria

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja
310+230 250+180/280+230 310+230 300/360 300 250 250+180

Ja Ja Bakhjulen/Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kugghjulsbroms Kugghjulsbroms Kugghjulbroms Hjulbroms Kugghjulbroms Kugghjulbroms Kugghjulbroms

Tyg Tyg Tyg Stål Tyg Tyg Tyg
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Köps separat Köps separat Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej

Köps separat Köps separat Ja Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja Ja

Ja Nej Ej nödvändig Ej nödvändig Ej nödvändig Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ej nödvändig Ej nödvändig Ej nödvändig Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ja Ja Ja
Ja Ja Ej nödvändig Ej nödvändig Ej nödvändig Ja Ja
7,3 6,7/9,9 7,3 7,0 8,9 10.1 10,8
1,2 1/1,1 1,2 3,6 4,0 2 1
3,3 3,3 6,1 6,1 6,1
3,9 3,8 5,6 5,6 5,6

105 (55+50) 105 (55+50) 90 90 90 100 (50+50) 100 (50+50)
75 75 79 79 79

105x29x19 105x28x19 90x32x19 90x32x19 90x32x19 100x30x16 100x30x16
75x33x20 75x29x20 79x33x20 79x33x20 79x33x20

57 53/79 57 59/61 67 53 53
93x57x56 85x53x35/93x79x55 93x57x56 91x59x51/86x61x53 96x67x52 88x53x40 88x52x37

44x37x25 39x30x28/ x2 44x37x25 48x32x31 42x40x36 39x27x23 39x27x23
Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Förmodligen världens starkaste vagn som klarar 24 kg 
som sittvagn och upp till 40 kg som syskonvagn. Med 
praktiska svängbara framhjul. 

En liten vagn som kan byggas ut till en 
syskon/Tvillingvagn. Med praktiska svängbara framhjul. 
Viking väger enbart 10,9 kg. När familjen växer kan 
man köpa till ett Double Viking Chassi och får en 
syskon/tvillingvagn. 

En av marknadens i särklass bästa Duo Combi med 
maximal komfort och plats för barnet. Har du plats i din 
bil är denna vagn svårslagen, eftersom den har allt du 
kan önska dig. Duo S Chassi har svängbara hjul och 
väger enbart 14,1 kg  med korg.

En av marknadens i särklass bästa Duo Combi med 
maximal komfort och plats för barnet. Har du plats i din 
bil, är denna vagn svårslagen, eftersom den har allt du 
kan önska dig. Classic Chassi är smidig och stabil med 
vändbar sittdel.

En av marknadens i särklass bästa Duo Combi med 
maximal komfort och plats för barnet. Har du plats i din 
bil är denna vagn svårslagen, eftersom den har allt du 
kan önska dig. Sport Chassi är robust och stark och har 
svängbart styre.

Helt suverän vagn från 6 månader som har gjort succé 
bland föräldrar. 
Överlägsna köregenskaper
i snö och sand med kompakta hjul. Kompakt ihopfälld.

Helt suverän vagn från 6 månader som baseras på 
försäljningssuccéen Scooter 2.0 . En Scooter med 
svängbara framhjul som ger överlägsna köregenskaper 
i stan. Kompakt ihopfällt.

Classic/de Luxe Chassi Sport ChassiDuo S Chassi
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Tack till:
Lexington/Copenhagen, Kaufmann/Copenhagen Ruths Hotel/Skagen
Produktion: Graphoteket AB, www.graphoteket.se 
Fotografer: Sven Persson, www.swelo.se

Linda Suhr, www.suhrproduction.com
Tryck: Color Print, Denmark 

Emmaljunga reserverar sig mot tryckfel, fel, färgavvikelser och ändringar i sortimentet. 
Aktuell information finns på www.emmaljunga.se, ©Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
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En Emmaljungavagn är tillverkad med stor 
erfarenhet, precision, passion och omsorg.

Emmaljunga produceras i Sverige/Europa. 
Här kan vi ha koll på produktionen. Vi bockar
och ytbehandlar rör till chassin, tillverkar hjul
och monterar ihop. Även tillskärning och 
kontroll av textilmaterial sker i Emmaljunga.

Vi väljer material med omsorg – 
inget tas in utan att det är testat och godkänt.

Bra design och ett gott hantverk känns. 
Det vet du när du provat en Emmaljunga.
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En vagn från Emmaljunga är 
utvecklad för att kunna användas 
365 dagar om året i alla väder 
i både varmt och nordiskt klimat.

Våra kunder talar om körglädje, 
bekvämlighet och hållbarhet. 
Vi på Emmaljunga kallar det kvalité.
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Mondial | Mondial de Luxe Duo Combi

8

Mondial med liggdel 

Exklusiv och rymlig med all utrustning

Detta ingår:

Framdr.
Sufflett

E.A.S.T.Easy Fix Säkerhets-
bälte

Safe
Frame

Reflexer Insektsnät SolskyddRegnskydd

Mondial med sittdel

Hi-Pro Vagg-
funktion

Thermo-
base

Madrass Fotsack

Sidebag
(tillbehör)Välj mellan 8 

olika chassi
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18432 Mondial de Luxe London 
Sittdel ingår



Mondial
11416 White Leatherette

Mondial de Luxe
18431 Paris

Mondial
11415 Anthrazit Leatherette

Mondial
11401 Navy

Mondial
11417 Vanilla Leatherette

Mondial de Luxe
18432 London

Mondial
11418 Espresso Leatherette

10

Mondial | Mondial de Luxe Duo Combi
Mondial | Mondial de Luxe 
Duo Combi 
Mondial/Mondial de Luxe är avsedd för
våra modemedvetna kunder som vill ha
en chique, exklusiv och klassiskt elegant
Duo Combi i världsklass. Tekniken är
beprövad och finslipad, då Mondial
baseras på en av våra mest sålda
barnvagnar, som nått stort internationellt
erkännande. Med Mondial kan du med
gott samvete vara ute hela dagen
eftersom du ger ditt barn mycket plats,
lugn och härlig komfort i den rymliga
korgen. Vagnen kan användas som Travel
System med bilbarnstol om du köper till
en adapter. 

Mondial har allt som behövs från födseln
upp till 3-årsåldern, med liggkorg och
sittdel som du lätt och säkert byter till när
barnet blir större. Välj mellan 8 olika
chassin.

Varför välja Mondial | Mondial
de Luxe?
• lyxig
• välj mellan 8 olika chassin
• komplett vagn med sittdel och korg
• inklusive madrass, regnskydd, 2 st 

fotsackar, insytt solskydd och 
insektsnät

• rymliga innermått
• härlig komfort
• testad enligt EN1888:2012

Vagnarna är avbildade på olika
chassin. Du kan fritt välja  ditt
chassi.

Vad är skillnaden mellan Mondial,
Mondial de Luxe och Edge?
Vagnarna är i grunden samma och
skiljer sig enbart i designen.
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Emmaljungas Leatherette tyger från
Tyskland är Ökotex certifierade enligt
klass 1, den strängaste miljöklassen
för barn.



Mondial
17481 Duo S Black

Mondial
17482 Duo S White

Mondial
17483 Duo S Cryptonite

Mondial
17480 Duo S Chrome/Leatherette

12

Välj mellan 8 olika chassin till Mondial Duo Combi | Mondial de Luxe

Duo S Chassi 

– svängbara hjul och lyxig
Vårt exklusiva Duo Combi chassi med svängbara hjul har
gjort succé sedan den introducerades. Äntligen kan man
kombinera en lättkörd vagn med att kunna ge sitt barn
mycket plats och frihet samt all lyx en Duo Combi
erbjuder. Levereras med sportiga och punkteringsfria
310/230 mm lättviktshjul. Sittdelen är vändbar, du väljer
om barnet skall titta mot dig eller framåt. Styret är
ställbart i höjdled. Rymlig varukorg i textil. Väger enbart
14,1 kg  med korg.

Duo S chassi finns i 4 olika utföranden
• 17480 Duo S Chrome med Leatherette handtag
• 17481 Duo S Black 
• 17482 Duo S White
• 17483 Duo S Cryptonite

Vikt chassi: 7,3 kg
Vikt hjul: 1,2 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 93x57x56 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

Svängb.
Framhjul

Ställb.
Styre

Modernt
Styre

Lätt-
viktshjul

Vändbar
sittdel

Sidebag
Vill du få extra mycket stuvutrymme
kompletterar du med den bärbara
Sidebagen som fästes/tas av med ett
enhandsgrepp på sidan av vagnen.
Se sidan 78.



Mondial 
17490 Classic Chrome/Leatherette

Mondial  
17491 Classic Cryptonite

Mondial 
17492 Sport Cryptonite

Mondial
17496 De Luxe Chrome/Leatherette
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17490 Classic Chrome Chassi
Ett mycket stabilt, prisbelönt och smalt chassi med
vändbar sittdel och rymlig varukorg i stål. Det exklusiva
leatherette styret är ställbart i höjdled och den
patenterade ställbara fjädringen E.A.S.T. kan anpassas
till barnets vikt och underlag.  Sittdelen är vändbar, du
väljer om barnet skall titta mot dig eller framåt. Levereras
med Emmaljungas egentillverkade kullagrade hjul med
ekerfälgar och luftfyllda däck, med vita däcksidor.

Vikt chassi: 7,0 kg
Vikt hjul: 3,6 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 91x59x51 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

17491 Classic Cryptonite Chassi
Ett mycket stabilt, prisbelönt och smalt chassi med
vändbar sittdel och rymlig varukorg i stål. Styret är ställ-
bart i höjdled och den patenterade ställbara fjädringen
E.A.S.T. kan anpassas till barnets vikt och underlag.
Sittdelen är vändbar, du väljer om barnet skall titta mot
dig eller framåt. Levereras med Emmaljungas egentill-
verkade kullagrade hjul med ekerfälgar och luftfyllda
däck, med svarta däcksidor.

Vikt chassi: 7,0 kg
Vikt hjul: 3,6 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 91x59x51 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

17492 Sport Cryptonite Chassi
Ett robust chassi med teleskopstyre som är både
steglöst justerbart på höjden samt svängbart när sol
eller vind stör ditt barn. Levereras med Emmaljungas
egentillverkade kullagrade hjul med ekerfälgar och
luftfyllda däck, med svart/grå däcksidor. Rymlig
varukorg i textil. 

Vikt chassi: 8,9 kg
Vikt hjul: 4,0 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 96x67x52 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

17496 De Luxe Chassi
Vårt nya De Luxe chassi i retrostil med modern touch
ger dig högsta körupplevelse med de stora lufthjulen.
Ett mycket stabilt, prisbelönt och smalt chassi med
vändbar sittdel och rymlig varukorg i stål. Det exklusiva
leatherette styret är ställbart i höjdled och den patente-
rade ställbara fjädringen E.A.S.T. kan anpassas till barn-
ets vikt och underlag. Sittdelen är vändbar, du väljer om
barnet tittar mot dig eller framåt. Levereras med Em-
maljungas egentillverkade kullagrade hjul med ekerfäl-
gar och luftfyllda 360 mm däck med vita däcksidor.

Vikt chassi: 7,1 kg
Vikt hjul: 3,9 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 86x61x53cm
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

Vändbar
sittdel

Vändbar
sittdel

Ställb.
Styre

Lufthjul Teleskop-
styre

Svängb.
Styre

Newton-
hake

LufthjulVändbar
sittdel

Ställb.
Styre

Lufthjul Vändbar
sittdel

Ställb.
Styre

Lufthjul



Edge Duo Combi
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Rymlig och fullutrustad

Detta ingår:

Framdr.
Sufflett

E.A.S.T.Easy Fix Säkerhets-
bälte

Safe
Frame

Reflexer Insektsnät SolskyddRegnskyddHi-Pro Vagg-
funktion

Thermo-
base

Madrass

Sidebag
(tillbehör)

Fotsack

Edge med sittdel

Välj mellan 8 
olika chassi
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Edge med liggdel 



12414 Nougat Leatherette12411 Capri Brown

12403 Denim Black

12413 Black Graffiti12412 Capri Navy

12404 Denim Blue 12405 Dakar12402 All Black

12428 Black/White

16

Edge Duo Combi är en av marknadens
allra bästa, mest rymliga och fullutrustade
Duo Combi. Högsta krav på kvalitet, sä-
kerhet och funktioner gör denna vagn till
en genuin Emmaljungavagn. Vagnen kan
användas som Travel System med bil-
barnstol om du köper till en adapter. 

Edge Duo Combi har allt som behövs från
födseln upp till 3-årsåldern, med liggkorg
och sittdel som du lätt och säkert byter
till när barnet blir större. Välj mellan 8 olika
chassi.

Varför välja Edge?
• lyxig
• välj mellan 8 olika chassin
• komplett vagn med sittdel och korg
• inklusive madrass, regnskydd, 

2 st fotsackar, insytt solskydd och 
insektsnät

• rymliga innermått
• härlig komfort
• testad enligt EN1888:2012

Edge



12421 Coffee12420 Terracotta

12406 Caramelle

12425 Light Grey12424 Dark Grey 12426 Navy/White

12408 Grey Leaves12407 Brown Flowers 12409 Tweed 12410 Capri Creme
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Vagnarna är avbildade på olika
chassin. Du kan fritt välja  ditt
chassi.

Vad är skillnaden mellan Mondial,
Mondial de Luxe och Edge?
Vagnarna är i grunden samma och
skiljer sig enbart i designen.



Edge
17481 Duo S Black

Edge
17482 Duo S White

Edge
17483 Duo S Cryptonite

Edge
17480 Duo S Chrome/Leatherette
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Välj mellan 8 olika chassin till Edge Duo Combi

Duo S Chassi 

– svängbara hjul och lyxig
Vårt exklusiva Duo Combi chassi med svängbara hjul har
gjort succé sedan den introducerades. Äntligen kan man
kombinera en lättkörd vagn med att kunna ge sitt barn
mycket plats och frihet samt all lyx en Duo Combi
erbjuder. Levereras med sportiga och punkteringsfria
310/230 mm lättviktshjul. Sittdelen är vändbar, du väljer
om barnet skall titta mot dig eller framåt. Styret är
ställbart i höjdled. Rymlig varukorg i textil. Väger enbart
14,1 kg  med korg.

Duo S chassi finns i 4 olika utföranden:
• 17480 Duo S Chrome med Leatherette handtag
• 17481 Duo S Black 
• 17482 Duo S White
• 17483 Duo S Cryptonite

Vikt chassi: 7,3 kg
Vikt hjul: 1,2 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 93x57x56 cm 

(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

Svängb.
Framhjul

Ställb.
Styre

Modernt
Styre

Lätt-
viktshjul

Vändbar
sittdel

Sidebag
Vill du få extra mycket stuvutrymme
kompletterar du med den bärbara
Sidebagen som fästes/tas av med ett
enhandsgrepp på sidan av vagnen.
Se sidan 78.



Edge
17490 Classic Chrome/Leatherette

Edge 
17491 Classic Cryptonite

Edge
17492 Sport Cryptonite

Edge
17496 De Luxe Chrome/Leatherette
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17490 Classic Chrome Chassi
Ett mycket stabilt, prisbelönt och smalt chassi med
vändbar sittdel och rymlig varukorg i stål. Det exklusiva
leatherette styret är ställbart i höjdled och den
patenterade ställbara fjädringen E.A.S.T. kan anpassas
till barnets vikt och underlag. Levereras med
Emmaljungas egentillverkade kullagrade hjul med
ekerfälgar och luftfyllda däck, med vita däcksidor.

Vikt chassi: 7,0 kg
Vikt hjul: 3,6 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 91x59x51 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

17491 Classic Cryptonite Chassi
Ett mycket stabilt, prisbelönt och smalt chassi med
vändbar sittdel och rymlig varukorg i stål. Styret är ställ-
bart i höjdled och den patenterade ställbara fjädringen
E.A.S.T. kan anpassas till barnets vikt och underlag.
Sittdelen är vändbar, du väljer om barnet skall titta mot
dig eller framåt. Levereras med Emmaljungas egentill-
verkade kullagrade hjul med ekerfälgar och luftfyllda
däck, med svarta däcksidor.

Vikt chassi: 7,0 kg
Vikt hjul: 3,6 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 91x59x51 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

17492 Sport Cryptonite Chassi
Ett robust chassi med teleskopstyre som är både
steglöst justerbart på höjden samt svängbart när sol
eller vind stör ditt barn. Levereras med Emmaljungas
egen-tillverkade kullagrade hjul med ekerfälgar och
luftfyllda däck, med svart/grå däcksidor. Rymlig
varukorg i textil. 

Vikt chassi: 8,9 kg
Vikt hjul: 4,0 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 96x67x52 cm 
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

17496 De Luxe Chassi
Vårt nya De Luxechassi i retrostil med modern touch
ger dig högsta körupplevelse med de stora lufthjulen.
Ett mycket stabilt, prisbelönt och smalt chassi med
vändbar sittdel och rymlig varukorg i stål. Det exklusiva
leatherette styret är ställbart i höjdled och den patente-
rade ställbara fjädringen E.A.S.T. kan anpassas till barn-
ets vikt och underlag. Sittdelen är vändbar, du väljer om
barnet tittar mot dig eller framåt. Levereras med Em-
maljungas egentillverkade kullagrade hjul med ekerfäl-
gar och luftfyllda 360 mm däck med vita däcksidor.

Vikt chassi: 7,1 kg
Vikt hjul: 3,9 kg
Vikt sittdel: 6,1 kg
Vikt liggdel: 5,6 kg
Yttermått ihopfälld: 86x61x53cm
(inkl sittdel/hjul, längd x bredd x höjd)

Vändbar
sittdel

Vändbar
sittdel

Vändbar
sittdel

Ställb.
Styre

Lufthjul Ställb.
Styre

Lufthjul Teleskop-
styre

Svängb.
Styre

Newton-
hake

Lufthjul Vändbar
sittdel

Ställb.
Styre

Lufthjul
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Varför välja Duo Combi (Mondial, Mondial de Luxe, Edge)?

Integrerat insektsnät

Vaggfunktion

Svängbara framhjul
Duo S Chassi

Sittdel ingår Två fotsackar ingårRymlig och lyxig korg ingårVälj mellan 8 olika chassin

Ställbart styre
Classic, Duo S och de Luxe Chassi

Teleskopstyre
Sport Chassi

Svängbart styre
Sport Chassi

Ventilationslucka i sufflettenUtdragbart solskydd E.A.S.TTM justerbar fjädring Easy FixTM klicka enkelt fast 
sittdel eller korg

Sittdel vändbar, du väljer om barnet
skall titta mot dig eller framåt
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Framdragbar sufflett
skyddar mot sol och vind

5-punkts stretch komfort bälte
med höjdjustering

Thermobase i liggkorgen

Regnskydd ingår

Reflexpiping för ökad säkerhet i
skymning och mörker
(ej Mondial de Luxe)

Safe-Frame skyddsram i sittdelen
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På Emmaljunga underskattar vi inte detaljerna. 

Vi vet att bra design fungerar – 
när funktionen får styra formen. 

Emmaljungas unika punkteringsfria 
TPU-hjul med samma slitstyrka som ett 
gummihjul är ett av våra exempel.

Maximal komfort under färd är en av 
våra styrkor. Det kommer du och ditt barn 
uppskatta under varenda promenad.



City Cross
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Modernt
Styre

Framdr.
Sufflett

TPU Hjul
(PP)

E.A.S.T.Easy Fix Säkerhets-
bälte

Safe
Frame

Reflexer Ställb.
Styre

Insektsnät Solskydd Regnskydd

Detta ingår:

Lätt allroundvagn som gjort succé

Sidebag
(tillbehör)

26425 City Korg Supreme Light Grey 
på City Cross chassi



21425 City Cross Light Grey
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21413 Black Graffiti21410 Capri Creme

21402 All Black

21412 Capri Navy21411 Capri Brown

21403 Denim Black 21404 Denim Blue21401 Navy

21419 Apple

City Cross

21424 Dark Grey21421 Coffee21420 Terracotta
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City Cross har hunnit vinna många priser
sedan den introducerades tillsammans
med City Korgen. Det visar att allt fler
föräldrar uppskattar den låga vikt och de
kompakta mått som vagnen erbjuder.
Med superlätta, sportiga fälgar och
kullagerhjul väger vagnen 14,2 kg när du
använder vagnen med City korg
Supreme. City Cross levereras som  sitt-
vagn i höghållfast ultra lättviktsstål med
robusta, slitstarka TPU däck vilket ger låg
vikt, komfort, styrka och säkerhet.
Sittdelen är vändbar, du väljer om barnet
tittar mot dig eller framåt. 

Komplettera med City Korg Supreme eller
Super Viking Korg för det nyfödda barnet.
Vagnen kan användas som Travel System
med bilbarnstol om du köper till en
adapter. 

Varför välja City Cross?

• höghållfast lättviktsstål för låg vikt, 
komfort och styrka

• inklusive regnskydd samt sol- och 
insektsnät

• slitstarka TPU-hjul med superlätta, 
sportiga fälgar

• komplettera med City Korg Supreme 
eller Super Viking Korg för babyn

• testad enligt EN1888:2012



21415 Anthrazit Leatherette21414 Nougat Leatherette

21405 Dakar

21417 Vanilla Leatherette21416 White Leatherette 21418 Espresso Leatherette

21407 Brown Flowers21406 Caramelle 21408 Grey Leaves 21409 Tweed

21426 Navy/White21425 Light Grey 21428 Black/White
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Tygdesignen styr chassifärgen
(svart, vitt, cryptonite eller chrome).

Leatherettefärgerna levereras på
chromechassi med leatherette
handtag.



Nitro
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Flerfaldig vinnare – lätt och snabbvänd

Framdr.
Sufflett

E.A.S.T.Easy Fix Säkerhets-
bälte

Safe
Frame

Reflexer Ställb.
Styre

Svängb.
Framhjul

Insektsnät Solskydd Regnskydd

Detta ingår:

Nitro Capri Brown 
26411 City Korg Supreme

Sidebag
(tillbehör)

Vinterhjul 
(tillbehör)

TPU Hjul



25411 Nitro Capri Brown
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Nitro

25420 Terracotta25409 Tweed

25402 All Black

25413 Black Graffiti25411 Capri Brown

25403 Denim Black 25408 Grey Leaves25401 Navy

25421 Coffee 25428 Black/White25425 Light Grey25424 Dark Grey
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Nitro är en slank och tuff storstadsvagn
som även har mycket goda offroad kör-
egenskaper. Vagnen har blivit otroligt
populär bland många föräldrar och har
vunnit många priser. Enkel, lätt och
praktisk i bussar och tunnelbanor. Extra
smal (bara 57 cm) och mycket smidig
med svängbara framhjul, som snabbt
vänder vagnen på plats, tar dig lätt fram
även i trånga passager eller genom smala
dörrar. Trots vagnens nätta yttermått är
sittdelen generös, hela 90 cm lång och 32
cm bred, samma som övriga Emma-
ljungavagnar. Här kan ditt barn vila skönt
upp till 3-årsåldern. Sittdelen är vändbar,
du väljer om barnet tittar mot dig eller
framåt. 

Komplettera med City Korg Supreme eller
Super Viking Korg för det nyfödda barnet.
Vagnen kan användas som Travel System
med bilbarnstol om du köper till en
adapter. 

Varför välja Nitro?

• lätt och smidig stadsvagn, bara 57 cm
smal

• aluminiumchassi för låg vikt, komfort, 
styrka och smidighet

• inklusive regnskydd samt sol- och 
insektsnät

• superlätta, sportiga fälgar
• komplettera med City Korg Supreme 

eller Super Viking Korg för babyn
• testad enligt EN1888:2012
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Vinterhjul
Som extra tillbehör kan du köpa vin-
terhjul till Nitro. Det är lite större, fasta
hjul med samma bredd som bakhjulen
som går att montera på vagnen istället
för de svängbara framhjulen. I paketet
ingår två hjul, en hjulaxel och två fäs-
ten. Montering sker i butiken.

Tygdesignen styr chassifärgen
(svart eller silver).



Super Nitro
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Allroundtalang för stad och offroad

Detta ingår:

Super Nitro Terracotta
26420 City Korg Supreme

Modernt
Styre

Framdr.
Sufflett

E.A.S.T.Easy Fix Safe
Frame

Reflexer Ställb.
Styre

Svängb.
Framhjul

Lätt-
viktshjul

Insektsnät Solskydd Regnskydd

Sidebag
(tillbehör)

Säkerhets-
bälte
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27420 Super Nitro Terracotta

S
up

er
 N

itr
o



Super Nitro

27413 Black Graffiti27410 Capri Creme

27402 All Black

27412 Capri Navy27411 Capri Brown

27403 Denim Black 27404 Denim Blue27401 Navy

27419 Apple 27424 Dark Grey27421 Coffee27420 Terracotta
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Om du gillar Nitro men önskar större hjul
så är Super Nitro rätt vagn för dig. Super
Nitro är en fantastiskt allround vagn som
svänger lätt i staden samtidigt som den
klarar tuff terräng och snö med sina stora,
rejäla och svängbara framhjul. 

Vagnen är extra smal (bara 57 cm) för att
lätt komma in i hissar och tunnelbanor.
Chassit och hjulen är starka och kraftiga.
Det gör Super Nitro till en vinnare i både
storstadsmiljö och för långa offroad
promenader i alla väder.

Trots vagnens nätta yttermått är sittdelen
generös, hela 90 cm lång och 32 cm
bred, samma som övriga Emmaljunga-
vagnar. Här kan ditt barn vila skönt upp till
3-årsåldern. Sittdelen är vändbar, du
väljer om barnet tittar mot dig eller framåt.

Komplettera med City Korg Supreme eller
Super Viking korg för det nyfödda barnet.
Vagnen kan användas som Travel System
med bilbarnstol om du köper till en
adapter.

Varför välja Super Nitro?

• fantastiskt allround vagn för storstads-
miljö och offroad.

• stora svängbara framhjul
• bara 57 cm smal
• chassi i lättviktsstål för låg vikt, komfort,

styrka och smidighet
• inklusive regnskydd samt sol- och

insektsnät
• komplettera med City Korg Supreme

eller Super Viking Korg för babyn
• testad enligt EN1888:2012



27415 Anthrazit Leatherette27414 Nougat Leatherette

27405 Dakar

27417 Vanilla Leatherette27416 White Leatherette 27418 Espresso Leatherette

27407 Brown Flowers27406 Caramelle 27408 Grey Leaves 27409 Tweed

27426 Navy/White27425 Light Grey 27428 Black/White
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Tygdesignen styr chassifärgen
(svart, vitt, cryptonite eller chrome).

Leatherettefärgerna levereras på
chromechassi med leatherette
handtag.
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Varför välja City Cross | Nitro | Super Nitro?

Reflexband i vagnens sömmar 
för säkerhet i skymning och mörker

Svängbara framhjul Nitro5-punkts stretch comfort bälte Svängbara framhjul Super NitroE.A.S.TTM justerbar fjädring/lutning Easy FixTM klicka enkelt fast 
sittdel eller korg

Safe-Frame skyddsram 
i sittdelen

Regnskydd
ingår

Ställbart styreLucka på baksidanIntegrerat insektsnät Utdragbart solskyddFramdragbar sufflett
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TPU-däck på City Cross och Nitro 
ger utökade köregenskaper

på asfalt och sand

Sittdel vändbar, du väljer om barnet
skall titta mot dig eller framåt
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City Korg Supreme

Detta ingår:

För dig som vill ha allt!

Thermo-
base

Easy Fix Vagg-
funktion

Reflexer MadrassSolskydd Insektsnät

City Korg Supreme 
på City Cross chassi

City Korg Supreme 
på Nitro chassi 

City Korg Supreme 
på Super Nitro chassi 
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Integrerat myggnät & 
Utdragbart solskydd

Lucka på baksidan

Thermobase

Vaggfunktion

Thermobase
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26425 City Korg Supreme Light Grey 



26413 Black Graffiti26410 Capri Creme

26402 All Black

26412 Capri Navy26411 Capri Brown

26403 Denim Black 26404 Denim Blue26401 Navy

26419 Apple 26424 Dark Grey26421 Coffee26420 Terracotta
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City Korg Supreme är för dig som vill ha
allt: en liten och nätt korg utrustad med
finesserna som vår exclusiva Duo Combi
erbjuder.

Du får en Thermobasebotten, vaggfunk-
tion, integrerad myggnät, utdragbar sol-
skydd och en luftningslucka i suffletten.

Om du vill förvandla någon av vagnarna
City Cross, Nitro, Super Nitro eller Super
Viking till en lätt och smidig liggvagn kan
du komplettera med City Korg Supreme
för ett nyfött barn. City Korg Supreme
klickas enkelt fast på chassit istället för
sittdelen. Du får en lättviktsvagn med en
lätt och behändig liggkorg (4,4 kg) med
generösa innermått – hela 75 cm lång.
Efter 6 månader klickar du av City Korg
Supreme och fäster den tuffa sittdelen på
chassit igen.

Varför välja City Korg Supreme?
• passar City Cross, Nitro, Super Nitro 

eller Super Viking 
• gör sittvagnen till en smidig liggvagn
• generösa innermått och ändå liten
• låg vikt
• denna korg har allt!
• testad enligt EN1888:2012

City Korg Supreme



26415 Anthrazit Leatherette26414 Nougat Leatherette

26405 Dakar

26417 Vanilla Leatherette26416 White Leatherette 26418 Espresso Leatherette

26407 Brown Flowers26406 Caramelle 26408 Grey Leaves 26409 Tweed

26426 Navy/White26425 Light Grey 26428 Black/White
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Super Viking
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Detta ingår:

38402 Super Viking Sittdel Black
50416 White Leatherette sufflettyg

Super Viking | Super Viking sittdel + Super Viking liggdel + Sidebag + Go Double Adapter

Vagnen som växer med din familj

Sidebag
(tillbehör)

Byt färg på suffletten 
(tillbehör)

Säkerhets-
bälte

Svängb.
Framhjul

Ställb.
Styre

Framdr.
Sufflett

Lätt-
viktshjul

E.A.S.T.Easy Fix

Go Double Adapter
(tillbehör)
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38427 Khaki
Super Viking sittdel

24427 Khaki
Super Viking korg
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Super Viking
24 kg

10 kg

15 kg 15 kg 15 kg9 kg

10 kg
10 kg

Stark, smidig, enkel och komplett – den
enda vagn du behöver för småbarnstiden
för ett eller två barn.

Super Viking är förmodligen världens star-
kaste vagn – den klarar upp till 40 kg! Du
köper vagnen i delar som passar ditt
behov; liggdel för bebisen, sittdel från 6
månader och vitt eller svart chassi. Vill du
sätta lite extra färg på vagnen kan du
komplettera med färgglada sufflettyger.
Vill du få extra mycket stuvutrymme köper
du till den bärbara Sidebagen som
fästes/tas av med ett enhandsgrepp på
sidan av vagnen. 

När familjen växer behövs bara en Super
Viking ”Go Double” Adapter för att fästa
båda dina Emmaljunga ligg-/sittdelar på
ditt Super Viking chassi. Då får du en
syskonvagn som enbart är 57 cm bred.
Du kan fortfarande ha Sidebagen på
sidan av vagnen och kommer genom alla
standarddörrar.

Varför välja Super Viking?

• stark, klarar upp till 40 kg
• smidig syskonvagn, endast 57 cm 

bred
• du köper vagnen i delar som passar 

ditt behov
• liggdel för bebisen
• sittdel från 6 månader
• komplettera med ”Go Double” 

adaptor när familjen växer
• du kan komplettera med färgglada 

sufflettyger

Suflett justerbar i höjd Suflett framdragbar (solskydd)Korgen har smidigt bärhandtag Vändbar sittdel

Höjbart/sänkbart/nedfällbart styreJusterbar sits till liggläge Framhjul svängbaraAvtagbar frambåge

Hopfällbar korgKompakt hopfälld

Super Viking är förmodligen världens starkaste vagn – den klarar upp till 40 kg!

75400 Go Double Adapter
för att bygga ut Super Viking 

till syskonvagn
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Super Viking

Super Viking Chassi
13400 White

Super Viking Chassi
14400 Black

Förmodligen världens starkaste vagn



24401 Navy 24427 Khaki24402 Black 24424 Dark Grey

38401 Navy 38427 Khaki38402 Black 38424 Dark Grey
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50402 
Black

50416 
White Leatherette

50419
Apple

50422 
Red

50423 
Blue

50425 
Light Grey

50427 
Khaki

50429 
Yellow

50430 
Pink

S
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57402 
Black

57416
White Leatherette

57419
Apple

57422
Red

57423
Blue

57425
Light Grey

57427
Khaki

57429
Yellow

57430
Pink

Komplettera med extra sufflettyg
Välj extra sufflettyger i din favoritfärg. Byts enkelt med endast ett blixtlås. Tvättbar och vattenavvisande.

Sidebag
Vill du få extra mycket stuvutrymme
kompletterar du med den bärbara
Sidebagen som fästes/tas av med
ett enhandsgrepp på sidan av
vagnen. Se sidan 78.



Viking | Double Viking
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Vinterhjul 
(tillbehör)

Kompakt, lätt, praktisk och enkel – växer familjen
kompletterar du med ett Double Viking chassi

Detta ingår:

Säkerhets-
bälte

Svängb.
Framhjul

Ställb.
Styre

Framdr.
Sufflett

Lätt-
viktshjul

E.A.S.T.Easy Fix

Viking 34402 Korg Black
54416 White Leatherette sufflettyg

Viking + Viking liggdel | Viking + Viking sittdel 

Sidebag
(tillbehör)

Byt färg på suffletten 
(tillbehör)

Double Viking Chassi 
för syskon/tvillingar
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29427 Viking sittdel Khaki | 33400 Chassi Viking Black 29427 Viking sittdel Khaki  | 34427 Viking korg Khaki | 31400 Double Viking Chassi Black
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Viking
Kompakt, smidig, enkel och lätt – blir ni
fler komplettera med ett Double Viking
chassi.

Viking är den lättaste (10,9 kg) och smidi-
gaste modellen i Viking-Serien. Vagnen är
enbart 53 cm bred vilket är en av mark-
nadens smalaste. Du köper vagnen i delar
som passar ditt behov: liggdel för bebi-
sen, sittdel från 6 månader och vitt eller
svart chassi. Vill du sätta lite extra färg på
vagnen kan du komplettera med färg-
glada sufflettyger. Vill du få extra mycket
stuvutrymme köper du till den bärbara
Sidebagen som fästes/tas av med ett
enhandsgrepp på sidan av vagnen. Även
Viking kan byggas ut när familjen växer,
dock till skillnad från Super Viking som
växer ”på höjden” så växer Viking på
bredden. Du behöver bara komplettera
med ett Double Viking-chassi för att fästa
båda dina Emmaljunga ligg-/ sittdelar eller
bilstol.

Varför välja Viking?

• lätt, enbart 10,9 kg
• enbart 53 cm bred vilket är en av 

marknadens smalaste
• du köper vagnen i delar som passar 

ditt behov
• liggdel för bebisen
• sittdel från 6 månader
• komplettera med ett Double Viking 

chassi när familjen växer
• du kan komplettera med färgglada 

sufflettyger Hopfällbar korgKompakt hopfälld

Framhjul svängbara

Fristående, passar i 
60 cm garderob

Avtagbar frambåge

Korgen har smidigt bärhandtag

Höjbart/sänkbart/nedfällbart styre

Vändbar sittdel

Sufflett justerbar i höjd Justerbar sits till ligglägeSufflett framdragbar (solskydd)

Tillbehör: Exklusivt regnskydd
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Double Viking
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Flexibel, enkel och lätt. Du väljer vad du
behöver och kan kombinera fritt.

Double Viking är en lätt och smidig
syskon- eller tvillingvagn ur Vikingserien.
Vagnen är 79 cm smal vilket gör att du
kommer genom alla standarddörrar. Du
bygger ihop din Double Viking av Viking-
delar som passar ditt behov; liggdel för
bebisen, sittdel från 6 månader, adapter
för bilbarnstol/bilbarnstolar och vitt eller
svart Double chassi. Du kan kombinera
de olika Vikingdelarna i en mängd olika
varianter; för syskon och för tvillingar. 

Vill du sätta lite extra färg på vagnen kan
du komplettera med färgglada sufflett-
tyger. Varför inte olika färger så varje barn
får sin egen sufflettfärg? Vill du få extra
mycket stuvutrymme köper du till den
bärbara Sidebagen som du enkelt fäster
på/tar av från sidan av vagnen, med ett
enhandsgrepp. 

Varför välja Double Viking?

• enbart 79 cm bred, vilket gör att du 
kommer genom alla standarddörrar

• du köper vagnen i delar som passar 
ditt behov

• liggdel för bebisen
• sittdel från 6 månader
• du kan komplettera med färgglada 

sufflettyger

2 x korg Sittdel + korg Sittdel + korg

2 x sittdel 2 x sittdel 2 x sittdel

First Class0+BASE + korg First Class0+BASE + sittdel 2 x First Class0+BASE

Tillbehör: Exklusivt regnskydd Rätt höjd för att köra ända fram till bordet.
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Viking | Double Viking

Viking Chassi 
32400 White

Double Viking Chassi
30400 White

Viking Chassi
33400 Black

Double Viking Chassi
31400 Black



34401 Navy 34427 Khaki34402 Black 34424 Dark Grey

29401 Navy 29427 Khaki29402 Black 29424 Dark Grey
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54402
Black

54416 
White Leatherette

54419 
Apple

54422
Red

54423
Blue

54425
Light Grey

54427
Khaki

54429
Yellow

54430
Pink

50402 
Black

50416 
White Leatherette

50419
Apple

50422 
Red

50423 
Blue

50425 
Light Grey

50427 
Khaki

50429 
Yellow

50430 
Pink
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Komplettera med extra sufflettyg
Välj extra sufflettyger i din favoritfärg. Byts enkelt med endast ett blixtlås. Tvättbar och vattenavvisande.

Sidebag
Vill du få extra mycket stuvutrymme
kompletterar du med den bärbara
Sidebagen som fästes/tas av med
ett enhandsgrepp på sidan av
vagnen. Se sidan 78.

Vinterhjul
Som extra tillbehör kan du köpa vin-
terhjul till Viking. Det är lite större, fasta
hjul med samma bredd som bakhjulen
som går att montera på vagnen istället
för de svängbara framhjulen. I paketet
ingår två hjul, en hjulaxel och två fäs-
ten. Montering sker i butiken.



Scooter2.0 | Scooter S
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Detta ingår:

Oslagbar i tuff terräng

Säkerhets-
bälte

Reflexer Ställb.
Styre

Lätt-
viktshjul

Regnskydd

Scooter2.0 hopfälld

Scooter S hopfälld



37404 Scooter2.0 Denim Blue35404 Scooter S Denim Blue
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37403 Denim Black 37404 Denim Blue 37405 Dakar37402 All Black

Scooter2.0

37430 Black/Pink37424 Dark Grey 37429 Black Yellow37428 Black/White

37419 Apple 37421 Coffee37420 Terracotta 37422 Black/Red

37423 Black/Blue

Scooter har i ett flertal länder prisats som
"föräldrarnas favorit". Det är en renodlad
suverän sittvagn (ej avsedd från födseln),
en av Emmaljunga tuffaste, smidigaste
och lättaste. Du kan använda Scooter S
från det att barnet kan sitta självständigt.

Välj mellan fasta och rörliga hjul. 

Scooter2.0 har fasta hjul och är överlägsen
i snö och sand. Scooter S har svängbara
framhjul som gör den mycket lättkörd på
asfalt. Framhjulen på Scooter S kan låsas
i fast läge så att du även kan ta stranden,
skogen eller annan otillgänglig terräng.

Varför välja Scooter?

• lätt och smidig på resan
• kompakta mått hopfälld
• robust chassi i lättviktsstål i tuffa färger 
• lång sittdel så att barnet får plats länge
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35403 Denim Black35402 All Black 35405 Dakar35404 Denim Blue

35419 Apple 35420 Terracotta 35422 Black/Red35421 Coffee

35423 Black/Blue 35428 Black/White35424 Dark Grey 35429 Black/Yellow 35430 Black/Pink

Scooter S   
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Emmaljunga säljer alla vagnar genom auktoriserade
återförsäljare. Där kan du uppleva och testköra
Emmaljungas vagnar och få rådgivning och god
service efter köpet. Där kan du också beställa översyn
och service av din Emmaljungavagn.

Du kommer att använda vagnen nästan dagligen
under de närmsta åren. Därför är det viktigt att du
väljer rätt vagn, som passar dig och dina behov.
Upptäck den fina komfort och kvalité som
Emmaljunga står för. 

Hitta din auktoriserade Emmaljunga återförsäljare på:
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Limited edition

60

Limited Edition släpps fyra gånger per år i begränsad upplaga över hela världen. Varje
kollektion är unik och designad av våra topdesigners. Limited Edition vagnar tillverkas
i olika modeller och är för dig som vill ha exklusiva och speciella vagnar, som enbart
finns i ett begränsat antal exemplar. Limited Edition är en investering i en underbar
barnvagn som kommer ge dig och ditt barn mycket glädje!

Vill du se den senaste kollektionen?

Välkommen till
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First Class0+BASE

88418 Espresso Leatherette88402 All Black 88416 White Leatherette

65
88415 Anthrazit Leatherette

88417 Vanilla Leatherette
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Din babys första resa i livet blir förmodligen
resan från BB/förlossningsavdelningen till
hemmet. Därefter väntar säkert många re-
sor där din baby måste sitta i en säker bil-
barnstol. Därför har Emmaljunga under
flera års tid utvecklat First Class0+base, en
tuff och stilsäker bilbarnstol som möter
högt ställda krav på säkerhet, materialval,
komfort, ergonomi, användarvänlighet och
design, vilket gör den till en bilbarnstol i
särklass.

Vill du inte väcka barnet efter bilfärden kan
du klicka fast bilbarnstolen på de flesta av
våra Emmaljunga chassi (Travel System
adapter krävs) och du kan sedan direkt
promenera vidare. Bilstolen kan även fästas
på vår Base. För mer information se
www.emmaljunga.se

Varför välja First Class0+BASE?

• säker färd i bilen för din baby
• lätt att montera
• färgmatchad till vagnarna
• mjuk och bekväm
• ergonomisk liggkurva som kan 

justeras då barnet växer
• kan fästas på de flesta Emmaljunga 

vagnar med adapter

Säkerhet – från bilen till vagnen



84400 Base First Class0+base
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Har du mycket för dig på dagarna? Många
korta bilresor där barnet skall i och ur
bilen?

Med Basen gör du det ännu enklare att ta
din First Class0+base i och ur bilen. Basen är
en säker plattform som kan fästas i bilen.
Du kan klicka den in i ISOFIX-fäst-
punkterna av bilen. Sedan tar det dig bara
ett klick att sätta fast eller ta loss First
Class0+base i bilen och du kan köra iväg med
barnet. Basen är modern, säker och prak-
tisk. Ljusdioder signalerar att Basen är rätt
fastmonterad i ISOFIX och att stolen sitter
fast i Basen. Du kan lätt flytta basen mellan
bilarna: bara lösgör den med ett enkel
hand-grepp ur ISOFIX-fästena och fäll
sedan in stödfoten. Emmaljungas Base är
helt och hållet tillverkad i Sverige.

Varför välja First Class0+BASE

Base?
• modern, säker och praktisk
• du fäster bilstolen med ett klick i bilen
• utrustad med ljusdioder för säker 

användning
• tillverkad i Sverige 
• Certifierad enligt ECE R44/04

Base till First Class0+BASE 

Ett säkert sätt att spara tid



Travel System First Class0+BASE
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78400 Viking Carseat Adapter
First Class0+BASE

Car seat Adaptor Viking/Double Viking

Car seat Adaptor

Fi
rs

t C
la

ss
0+

B
A

S
E

Från bilen till vagnen

Med Travel System Adaptor kan du fästa
First Class0+BASE bilstolen på din Emma-
ljungavagn.

Adaptern kan ställas in i två olika lägen,
varav ett läge är lite mer upprätt och det
andra lutar mer så att barnet kan sova
bekvämt. Vi erbjuder även adaptorer till
andra ledande bilbarnstolstillverkare så du
kan fästa dessa på din Emmaljungavagn.
För mer information se
www.emmaljunga.se

Varför välja Travel System?
• praktiskt
• tar barnet direkt från bilen till 

vagnen och tvärtom
• enkel att montera

79400 Double Viking Carseat Adapter
First Class0+BASE för en andra bilstol

Carseat Adaptorer som passar till Emmaljungas Viking och
Double Viking:

78400 Viking Adapter First Class

79400 Double Viking Adaptor för en andra bilstol

Carseat Adaptorer som passar till Emmaljungas 8 olika Duo
Combi-chassin, City Cross, Nitro, Super Nitro och Super Viking:

82400 Carseat Adapter First Class0+BASE

86400 Carseat Adapter Maxi Cosi Pebble/CabrioFix

87400 Carseat Adapter Britax Baby Safe plus SHR



Quadrolift

63417 Quadrolift Vanilla Leatherette
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Funktionell och supermjuk

Varför välja Quadrolift?
• smart
• många användningsområden
• supermjuka material av hög kvalité

Quadrolift är en härlig, välarbetad och myc-
ket exklusiv produkt som du har nytta av
från födseln tills barnet fyller 3 år. Vi har
valt de mjukaste och bästa materialen hos
våra kvalitetsleverantörer. Quadrolift finns i
25 färger och passar till de flesta av våra
Emmaljungavagnar. Quadrolift erbjuder fyra
praktiska funktioner i en och samma pro-
dukt.
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Cocoon/Lift
Perfekt för Emmaljungas Duo Combi. Lägg Quadroliften direkt i
liggdelen. Fördelarna är många: din nyfödda baby ligger härligt in-
bäddad och du är flexibel att enkelt och lätt lyfta ur Quadroliften
när du inte kan eller vill ta med vagnen in (t.ex. läkarmottagningen,
restaurangen, lägenhet, etc). Du kan vända madrassen och välja
mellan ombonad Teddy konstfäll på vintern eller mjuk bomullsfleece
på sommaren. Om du köper en Emmaljunga sittvagn kan du med
Quadroliften förvandla sittvagnen till en härlig liggvagn. Ta loss
frambygeln och skjut in Quadroliften i sittvagnen, så kan vagnen
användas från babyns första dag. 

Vinter-/Sommaråkpåse
När ditt barn kan sitta själv bygger du om din Duo-Combi till en
sittvagn. För att ditt barn skall vara varm och skön om fötterna för-
vandlar du Quadroliften till en bekväm åkpåse som enkelt fästs
med clips på vagnen. Du kan välja mellan ombonad Teddy konstfäll
på vintern eller så tar du ut dynan och får mjuk bomullsfleece på
sommaren.

Vinter-/Sommardyna
Quadroliften kan även användas som en härlig sittdyna. Ta loss
madrassen och klicka enkelt fast den, som en sittdyna, i vagnen.
Välj vilken sida som skall vara uppåt – ombonad Teddy konstfäll
på vintern eller mjuk bomullsfleece på sommaren. Dynan passar
även utmärkt som sittunderlag i pulkan.
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Bäddset Box
Innehåller allt du behöver

Allt du behöver för att bädda liggvagnen: Mjukt
fibertäcke (80x80 cm), Mjuk fiberfill kudde (35x40

cm), Örngott (35x40 cm), Påslakan med brodyr
(80x80), Lakan (105x 60 cm)

Varför välja Bäddset Box?
• färgmatchade för vagnarna
• allt du behöver för att bädda liggvagnen
• mjuka material av hög kvalité
• fin present till nyblivna föräldrar



64450 Navy Pinstripes 64451 Happy Sheep 64452 Victory 

64453 White Dots 64454 Beige Dots

64458 Happy Sunshine

64455 Rabbit

64456 Prince & Princess

71

Vilken bäddset box matchar din vagnsfärg?

64450 Navy 
Pinstripes
401 Navy
404 Denim Blue

64451 Happy Sheep
419 Apple
424 Dark Grey

64452 Victory
408 Grey Leaves
415 Anthrazit 

Leatherette
416 White 

Leatherette
431 Paris
432 London

64453 White Dots
402 All Black
412 Capri Navy
413 Black Graffiti
420 Terracotta
426 Navy/White

64454 Beige Dots
403 Denim Black
405 Dakar
407 Brown Flowers
409 Tweed
410 Capri Creme
411 Capri Brown
414 Nougat Leatherette
417 Vanilla Leatherette
418 Espresso

Leatherette
421 Coffee

64455 Rabbit
406 Caramelle

64456 Prince &
Princess
425  Light Grey
428 Black/White

64458 Happy 
Sunshine
Passar till alla glada 
solstrålar oavsett 
vilken vagnfärg du valt.
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Emmaljunga – Tyger för proffs!

Egenutvecklade tyger i högsta kvalité

En Emmaljungavagn används i många år.
Våra tyger måste klara kalla vintrar, varma
somrar, regniga höstar, smutsiga stövlar
och kladdiga fingrar. 

Som Skandinaviskt kvalitetstillverkare
sedan 1925 har vi lång erfarenhet av tuffa
väderförhållanden och barnens behov av
att leka ute och har därför egenutvecklat
våra tyger för dessa krav. Vi vågar påstå
att Emmaljunga vagnarna håller världs-
klass på barnvagnstyger.

ProtexTM

På alla våra vagnar (förutom Leatherette-
vagnar) använder vi ProtexTM tyger. Protex
tyger är inte bara smuts- och starkt
vattenavvisande, utan skyddar också mot
sol, vind och kyla. Känn på tyget och
droppa gärna lite vatten på det, då ser du
vad Protex innebär. Men mest av allt
kommer du ha nytta av det när barnet
envisas att leka ute trots ruggigt väder,
eller när du blir överraskad av ett ösregn.
Även om våra vagnar är utrustade med
ProtexTM tyger som är starkt vatten-
avvisande, rekommenderar vi alltid att du
använder regnskydd vid ihållande regn.
Det för att undvika att regn blandat med
smuts tränger in genom sömmarna vilket
kan orsaka fläckar på innertyget. Det är
även viktigt att du luftar och torkar vagnen
ordentligt för att undvika mögelbildning
och för att behålla din vagn fräsch länge.

Leatherette konstläder

Vi använder ett högklassigt och exklusivt
leatherette konstläder från Tyskland. Tyget
är ÖKOTEX certifierad enligt den
stängaste klass 1 för barn. Det är ett
mycket slitstarkt och trendigt material.
Smuts kan avlägsnas med våt trasa och
en droppe handdiskmedel.

Ljusäkthet

Alla yttertyger är testade och certifierade
för hög ljusäkthet. Emmaljunga ställer
mycket höga krav på ljusäkthet. För att
din vagn skall hålla sig fräsch skall du
dock undvika att ställa  vagnen under
längre tid direkt i solen. OBS! Inga tyger
förblir opåverkade av UV-strålar, väder
och vind. Generellt har tryckta tyger något
lägre ljusäkthet än enfärgade.

Inga skadliga ämnen

Alla material testas för att inga skadliga
ämnen ska förekomma i tygerna.  Alla ty-
ger testas noga av akkrediterade labora-
torier för att klara EU’s regelverk för det
kemiska innehållet och ger dig och ditt
barn trygghet. 

UV 50+

Vi har låtit testa våra basyttertyger enligt
Australian/NZ standard gällande UV
skydd. Tygerna klarar en UPF (Ultraviolet
Protection Factor) av 50+ mot UVA och
UVB strålning. Det innebär att enbart 1/50
av strålningen går igenom tyget. 

Tyget skyddar således 98% mot
solstrålning och ditt barn får ett mycket
högt solskydd genom våra suffletter och
från våra parasoller.

Tester och kontroller

Emmaljunga säkerhetstestar alla barn -
vagnar enligt EN 1888. Alla vagnar
kontrolleras genom hela tillverkningen,
vilket innebär att såväl kvaliteten som
säkerheten byggs in i vagnen under
tillverkningsprocessen i vår egen svenska
fabrik. Emmaljunga har en egen testan-
läggning där provning av livslängd på
material genomförs i laboratoriemiljö, för
att din vagn skall ha de bästa förutsätt-
ningar att få en väl tilltagen livslängd.

Certifierade produkter enligt 

EN1888:2012

Såväl tillverkningsprocessen som våra
produkter inspekteras och certifieras
regelbundet av TÜV. Produkterna är certi-
fierade av TÜV, SGS, och STR (British
Standard).

Miljö

Våra Produkter och komponenter testas
regelbundet av akkrediterade laboratorier
så att inga skadliga ämnen förekommer
enligt EU direktiven.
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Vårda din vagn

Underhåll och vårda din vagn

Även om vi genomför kvalitets- och livs-
längdtester och enbart väljer material av
högsta kvalitet, så måste du underhålla
och vårda din barnvagn för att den skall
hålla länge. 

Det finns ingen barnvagn som är befriad
från förslitningar, bl.a. på hjul, däck och
andra rörliga delar. Likaså finns det inga
tyger i världen som håller 100% ljusäkthet
om de utsätts för UV-strålning. Följ sköt-
selanvisningarna, så kommer du ha myc-
ket glädje av din barnvagn en lång tid
framöver!

Skötsel av tyger

Alla avtagbara textilier är tvättbara för att
vagnen skall behålla sin fräschör längre. Följ
de skötselråd som medföljer eller kontakta
din återförsäljare för skötselanvisningar.

Tygprover finns hos alla auktoriserade
Emmaljungas återförsäljare. Emmaljunga
reserverar sig för att tygproverna kan avvika
något från vagntygerna.

Skötsel av kromchassi

För att behålla det exklusiva utseendet av
ditt kromchassi över en lång tid är det
nödvändigt att du vårdar alla metalldelar
på vagnen regelbundet. Vi rekommen-
derar att du använder kromputsmedel
regelbundet. Rostangrepp som beror på
utebliven skötsel är ingen berättigad rekla-
mationsgrund.

Om något händer med vagnen

Skulle du inte vara nöjd med kvaliteten på
din vagn ber vi dig att kontakta din
återförsäljare, där du köpte vagnen.
Emmaljunga följer de lagstadgade
garantireglerna som gäller inom EU. Det
innebär 3 års reklamationsrätt på material
och tillverkningsfel.

Material- och tillverkningsfel är fel som
anses redan har funnits den dagen du
köpte vagnen (vid köptillfället). Fel som
inträffar inom 6 månader från köpet anses
i princip alltid ha funnits redan vid köptill -
fället. Dessa fel åtgärdas genom repara-
tion eller byte av delar av varan om
reparation inte är möjlig.

Fel som orsakats av en olyckhändelse
eller flygskada, vanvård, onormal
användning och förslitning eller att du inte
att följt skötsel- och serviceanvisningar är
inga berättigade reklamationer. Du kan
läsa mer på konsum ent   verkets hemsida:
www.ko.se 

Vi rekommenderar att du går till din
fackhandlare och utför service på vagnen
enligt serviceboken. Dels för att förlänga
livslängden av vagnen dels för att
säkerställa att alla viktiga säkerhetsfunk-
tioner som broms och infästning fungerar
normalt.
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Ytbehandling av rören

Våra stålrör, med superlätt material från
svenska SSAB, har mycket hög håll-
fasthet. I vår egen ytbehandling lägger vi
på 3 olika skikt av nickel som förseglas
med chrom eller mattchrom/ cryptonite
för att ge din vagn extra fin finish och en
oslagbar reptålighet. 

TPU däck

Med Emmaljunga TPU Marathon hjul
kombinerar vi lufthjulets komfort och
körbarhet med EVA däckets punkterings-
fria egenskaper. Däcket består av ytter-
mantel som är tillverkad av det extremt
slitstarka materialet TPU. Yttermanteln i
TPU fungerar som en roterande sula och
ger längre livslängd på däcket samtidigt
som rullmotståndet minskar till under
hälften av ett vanligt EVA däck. Du märker
skillnaden direkt på släta underlag då
endast TPU-sulan är i kontakt med
underlaget. 

TPU däck

Då underlaget blir mjukt sjunker TPU-
sulan igenom och hela däckets bredd
börjar arbeta med att hålla vagnens vikt
ovanpå underlaget. Resultatet är att du få
det bästa av två världar. 

Emmaljunga tillverkar kvalitetsvagnar 
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Huvudskydd SafeFrame™

Emmaljunga SafeFrameTM är konstruerad
för maximal komfort och säkerhet i varje
läge. Tre positioner, upprätt och viloläge
med förlängd huvudstöd i ryggen och ett
sovläge där den övre delen automatisk
övergår till en skyddande ram för ditt
barns huvud utan krångliga handgrepp.
Sittdelen är polstrad med vadderat tyg
och den integrerade, och höjdjusterbara
5-punktselen har stretchfunktion för
maximal komfort oavsett ryggläge.

Thermobase™

Varmt och fuktigt på sommaren och kalla
vintrar är typiskt för vårt nordiska klimat.
Emmaljungas patenterade Thermobase
klarar båda förutsättningar galant med en
värme isolerande botten som är försedd
med möjlighet att reglera ventilationen
under madrassen. Samtliga liggdelar som
är utrustade med Emmaljungas Thermo-
base™ har också den praktiska vagg-
funktionen integrerad under liggdelen. Bra
att ha med sig vid korta besök hos vänner
och bekanta. 

E.A.S.T™

Barnets vikt femfaldigas de första 3 åren.
Barnets längd dubblas de första 3 åren.
Ställbar fjädring, E.A.S.T™, gör att du kan
anpassa fjädringen (Low/ Medium/High)
till barnets vikt och körunderlag för bästa
komfort. På vagnar med svängbara hjul
kan du med detta system justera
lutningen på sittdel/korg.
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Vaggfunktion
Vaggfunktion för att du skall kunna
vagga barnet när ligg delen står på
golvet (Mondial/Edge carrycot//City

Carrycot Supreme)

High Pro huvudskydd
Stötdämpare. Skyddar barnets huvud. 
Ingår i alla våra ligg vagnar (Duo Combi). 

Teleskopstyre
Justera höjden steglöst för att passa

din längd för bekväm körställning (Sport
chassi).

Svängbara framhjul
Du kan svänga och köra ”slalom” med
lätthet utan att trycka ner handtaget.

Insektsnät 
Insydd i suffletten finns ett utdragbart 
insektsnät som kan fästas vid styret.

Thermobase™
Isolerande/luftväxlade liggdelsbotten, 

för komfort oavsett väder. 
Patnr. 9902334-3. (Mondial/Edge carry-

cot//City Carrycot Supreme)

Reflexer
Reflexband I vagnens sömmar för 
säkerhet i skymning och mörker.

Emmaljunga – Kvalitet, säkerhet, funktion

För oss är kvalitet en naturlig följd
av att vi väljer de bästa material
och dess bearbetning, uppfyller
senaste säkerhetsstandarder, ut-
vecklar praktiska funktioner och
bygger vagnen för lång hållbarhet.

I din Emmaljungavagn finns mycket
inbyggt som inte syns på ytan. På
följande sidor ger vi dig en
överblick över insidan av en
Emmaljungavagn. Kvalitén blir allt
tydligare ju längre du kör med din
vagn.

Emmaljungas funktioner varierar
beroende på vagnmodell. Vika
funktioner som ingår framgår av
översiktstabellen på sidan 82–83.
Tillhörande ikoner hittar du även på
de sidor som presenterar respek-
tive vagns färger.

Vändbar sittdel
Sittdelen är vändbar, du väljer om 

barnet skall titta mot dig eller framåt. 
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Framdragbar sufflett
Suffletten kan dras fram så att barnet 

kan skyddas från sol och väder.

TPU däck 
TPU däck ger utökade köregenskaper

på asfalt och sand.

Ställbart styre
Styret kan ställas i olika höjder för 
bekväm körning oavsett längd. 

Solskydd 
Insydd i suffletten finns ett utdragbart 
solskydd som kan fästas vid styret.

Svängbart styre
Med ett enkelt handgrepp ändrar du 

barnets åkriktning som skydd motvind/
sol medans barnet sitter i vagnen.

Safe Frame huvudskydd
Ryggstödet på tillsatserna har en

skyddsram av metall. Aktiveras auto-
matiskt då ryggs tödet fälls ner. 

5-punkts Stretch comfort bälte.
Vi har byggt in extra Stretch i 5-punkts

bälten så de alltid sitter perfekt och
skönt. De flesta av 2014 års modeller

har även höjdjustering.

E.A.S.T™
Du kan anpassa fjädringen till barn-
ets vikt och körunderlag för bästa

komfort. På vagnar med svängbara
hjul kan du justera lutningen på

sittdel/korg.

Easy Fix™
Automatiskt tillsatslås för enkel och sä-
ker infästning vid chassit av sitt-/liggdel

samt Travel System adap-ter valfri
riktning. (2 körriktningar).

Sportigt styre
Sportigt styre med bra grepp vid alla 

årstider.
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Praktiska och färgmatchade tillbehör

Skötväska Style
Style skötväskan har allt!  Style hand-
väskan har praktiska fack för blöjor,
flaskor, mobiltelefon och mycket mer.
Till insidan av väskan har vi använt
våra mest exklusiva tyger. Inkl. myc-
ket lyxig skötbädd. Finns i svart. Mått
50x15x33 cm.

Skötväska Exklusiv 
Denna omtyckta Exklusiva Skötväs-
kan är egentligen en modern och
rymlig handväska som dessutom har
praktiska fack för blöjor, flaskor, mo-
biltelefon och mycket mer. Inkl. se-
parat tvättbar skötbädd. Finns i fyra
färger. Mått 48x11x34 cm.

Skötväska Sport 
Denna nya skötväska har en mera
sportig framtoning och fokuserar på
att ge maximal stuvutrymme i väskan,
så du får plats med handdukar och
dylikt. I den lätta väskan ingår separat
tvättbar skötbädd, praktiska fack för
blöjor, mm. Finns i 24 färger. Mått
48x11x34 cm.

Sidebag
Vill du få extra mycket stuvutrymme
kompletterar du med den bärbara
Sidebagen som fästes/tas av med
ett enhandsgrepp på sidan av
vagnen.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Sidebagens maxlast vid användning på
respektive vagn samt ev. ytterligare begräns-
ningar gällande vagnens balans vid användning
med korgen hittar du i Sidebagens
instruktionsmanual. Manualen finns på
www.emmaljunga.se under kundservice.

Hårdlift
Passar ditt nyfödda barn. Läggs in i
sittvagnen. Avtagbar mini-sufflett
skyddar ditt barn från sol och vind
även när du har tagit ut liften ur vag-
nen. Inkl madrass. Mått 75x30x19
cm, vikt 2,6 kg. Finns i 12 färger.

Köps med vagnen för rätt färg. Alla färger på www.emmaljunga.se



79Mondial Duo Combi + Sidebag

Bäddset Box

Innehåller allt du behöver för att
bädda din liggvagn; 

Mjukt täcke (80x80 cm), 

Mjuk kudde (35x40 cm), 

Örngott (35x40 cm), 

Påslakan med brodyr (80x80), 

Lakan (105x 60 cm).

Exklusiv madrass
Om du vill bädda ännu skönare till
ditt barn kan du köpa vår exklusive
Madrass som tillbehör.

67400 passar till Duo Combi
68400 passar till City Korg Supreme

Du hittar alla 
tillbehör i alla färger på

www.emmaljunga.se

Quadrolift
4 praktiska Funktioner som du har
nytta av från födseln till 3 år. Kan
användas som Cocoon, Lift, Vinter-/
Sommaråkpåse och Vinter-/ Som-
mardyna. Passar i både ligg- och
sittvagn. 

Yttermått 83x38x21 cm. Innermått
79x32x18 cm. Vikt inkl. dyna: 3,1 kg.
Vikt utan dyna: 2,7 kg. Finns i 25
färger.

Ti
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Praktiska och färgmatchade tillbehör

Baby åkpåse
Om du vill bädda din baby i liggkorgen
riktigt varmt så kan du komplettera
med denna härliga och mjuka åkpåse.
Baby åkpåsen passar till alla våra
liggkorgar (ej till sittdelen). Finns i 2
färger (svart tyg och vitt leatherette
konstläder).

Leatherette åkpåse
För våra vagnar i Leatherette tyg finns
en matchande exklusiv åkpåse med
avtagbart innerfoder. Leatherettetyget
kan inte tvättas utan rengörs enbart
med en våt trasa. Det mjuka inner-
fodret är avtagbart och kan tvättas
separat. Öppningar för 5-punkts
bälte i 2 olika höjder. Med Clips kan
du klicka fast åkpåsen i vagnen så
den håller sig på plats. 

Åkpåse
Bekväm och praktisk åkpåse för hela
året med härlig varm och mjuk fleece.
Åkpåsen har öppningar för 5-punkts
bälte i 2 olika höjder. Thermofill tillåter
användning hela året. Ta bort över-
delen och använd åkpåsen som sitt-
dyna på sommaren. Med Clips kan
du klicka fast åkpåsen i vagnen så
den håller sig på plats. Öppnas med
praktiskt blixtlås på mitten. Finns i 22
färger.

Åkpåse Polar
Modern och tuff åkpåse i härligt
mjuka material med mycket goda
värmeegenskaper. Huvudändan kan
dras ihop för att skydda ditt barn när
det blir riktigt kallt.  Fotändan är ”slim-
mad” så den passar även perfekt till
alla vagnar i Viking-serien. Åkpåsen
har öppningar för 5-punkts bälte i 2
olika höjder. Med Clips kan du klicka
fast åkpåsen i vagnen så den håller
sig på plats. Öppnas med praktiskt
blixtlås på mitten. Finns i 6 basfär-
ger.

Exklusiv Fotsack
Denna härliga måttsydda polstrade
fotsack skyddar ditt barn i sittvagnen
i alla väder. På vintern ger den extra
skydd om du använder den över åk-
påsen. Du kan köpa den i matchande
färg till våra sittvagnar, 
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82400 Carseat Adapter
Emmaljunga First Class0+BASE

86400 Carseat Adapter 
Maxi Cosi Pebble/CabrioFix

87400 Carseat Adapter
Britax Baby Safe plus SHR

Du hittar alla 
tillbehör i alla färger på

www.emmaljunga.se

Parasoll
UV 50+ skydd. Praktiskt för soliga
sommardagar. Du fäster parasollet
vid chassit och klickar enkelt av och
på det. Finns i 30 färger. 

Våra parasoller är som regel
tvåfärgade för att matcha din vagn
perfekt. Parasollerna i glada Viking
färgerna (Black, White Leatherette,
Apple, Red, Blue, Light Grey, Khaki,
Yellow, Pink) är dock enfärgade för
att matcha perfekt. Se alla parasoller
på www.emmaljunga.se

Regnskydd
Nylon 

De flesta av våra vagnar levereras
inkl. regnskydd i praktiskt fodral. Kan
även köpas som extra tillbehör.

81400 Exclusive City Korg 

Supreme/Viking 

Exclusivt måttsydd regnskydd i klar-
plast/nylon med tejpade sömmar och
reflex.

83400 Exclusive Duo Combi

Exclusivt måttsydd regnskydd i klar-
plast/nylon med tejpade sömmar och
reflex.

Åkbräda
Tar dig fram med två barn. Fästes lätt
på de flesta Emmaljungachassin. Åk-
brädan kan lätt klickas av och på. Om
du inte behöver den under färden, kan
du hänga upp brädan vid styret. 

Emmaljunga erbjuder följande åkbrä-
dor:

Artnr. 71400 Alu Brake 

passar till Edge (Sport Chassi), Duo
S, City Cross Nitro, Super Nitro,
Super Viking 

Artnr. 72400

passar till Scooter2.0, Scooter S,
Viking

Artnr. 74400

passar till Classic Chassi

Adaptor till Travel System
Med Travel System Adaptor kan du
fästa First Class0+BASE bilstolen på din
Emmaljungavagn. Adaptern kan stäl-
las in i två olika lägen, varav ett läge
är lite mer upprätt och det andra lutar
mer så att barnet kan sova bekvämt.
Vi erbjuder även adaptorer till andra
ledande bilbarnstolstillverkare så du
kan fästa dessa på din Emmaljunga-
vagn. 

85400 Regnskydd Nylon

81400 Regnskydd Exklusiv 
City Korg/Viking/Super Viking

Ti
llb

eh
ör

78400 Viking Carseat Adapter
First Class0+BASE

79400 Double Viking Adapter 
för en andra bilstol
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City Cross Nitro Super Nitro

Barnets ålder 6 mån - 3 år 6 mån - 3 år 6 mån - 3 år 0 - 6 mån 0 - 6 mån
Barnets ålder vid köp av korg/lift (tillbehör) 0 - 6 mån 0 - 6 mån 0 - 6 mån
Finns i antal färger 25 12 25 25 4
Chassi Cryptonite, Chrome, Svart, Vit Vit, svart, silver Cryptonite, Chrome, Svart, Vitt
2 färdriktningar Ja Ja Ja Ja Ja
Vändbar sittdel Ja Ja Ja
Styret svängbart Nej Nej Nej
Safe Frame Huvudskydd Ja Ja Ja Nej Nej
Easy Fix fäste (fastsättning på chassit) Ja Ja Ja Ja Ja
Styret ställbart (höjdjustering cm) Ja ( 59 - 110) Ja (59 - 109) Ja (66-110)
Teleskopstyre (höjdjustering cm) Nej Nej Nej
Antal sitt/liggpositioner 3 3 3
Fullt liggläge Ja Ja Ja Ja Ja
Fotstöd justerbar Ja Ja Ja
Fotstödsklädsel vänd/ och avtagbar Ja Ja Ja
Frambåge justerbar Ja Ja Ja
Frambåge avtagbar (skruvad) Ja Ja Ja
Ställbar fjädring Ja Lutning justerbar Lutning justerbar
4-hjuls fjädring Ja Ja Ja
Suffletten justerbar Ja Ja Ja Ja Ja
Suffletten framdragbar (solskydd) Ja Ja Ja Nej Ja
Sufflett med luftningsfönster bak Ja Ja Ja Ja Nej
Sufflett med förvaringsficka Ja Ja Ja Nej Nej

Hjul TPU-hjul 280
4-hjul Lightweight punkteringsfria 

TPU-hjul 280 Bak

4-hjul Lightweight punkteringsfria 

Hjul svängbara Nej Ja Ja
Hjulstorlek (mm) 280 280 + 180 310+230
Kullagerhjul Ja Ja (bakhjulen) Ja
Broms Kugghjulbroms Kugghjulbroms Kugghjulbroms
Varukorg Tyg Tyg Tyg
Integrerad 5-punktsbälte Ja Ja Ja
Stretch-komfort bälte Ja Ja Ja
Liggdel med madrass ingår Nej Nej Nej Ja Ja
Liggdel med Hi Pro huvudskydd Nej Nej Nej Nej Nej
Liggdel med ventilation och Thermobase Nej Nej Nej Ja Nej
Liggdel med vaggfunktion Nej Nej Nej Ja Nej
Sittdel ingår Ja Ja Ja Nej Nej
Regnskydd ingår Ja Ja Ja Nej Nej
Fotsack sittdel ingår Nej Nej Nej
Fotsack liggdel ingår Nej Nej Nej Ja Ja
Sol- och insektsnät i suffletten Ja Ja Ja Ja Nej
Insydda reflex-pipings Ja Ja Ja Ja Nej
Tyget tvättbart Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja
City Korg Supreme/Super Viking Korg (0-6 mån) Ja Ja Ja
Quadrolift (0 mån-3 år) Ja Ja Ja
Hårdlift (0-6 mån) Ja Ja Ja
Bilstol First Class0+base  inkl TravelSystem adapter Ja Ja Ja
Åkbräda Ja Ja Ja
Bäddset Box (kompl. bäddset inkl. täcke/kudde) Ja Ja
Fotsack Ja Ja Ja
Vikt chassi 6,5/Krom: 6,8 6,0 7,3
Vikt Hjul 3 1,1/TPU: 1,5 1,2
Vikt sittdel (Leatherette tyger är något tyngre) 5,9 5.9 5.9
Vikt Liggdel (Leatherette tyger är något tyngre) 4.2 3.9
Ligglängd sittdel (Ryggstöd+sittdel cm) 90 90 90
Ligglängd liggdel cm 75 75
Sittmått (innermått) cm 90x32x19 90x32x19 90x32x19
Liggmått liggdel (innermått) cm 75x33x19 75x33x20
Vagnbredd (yttermått) cm 60 57 57
Yttermått ihopfällt inkl. sittdel/hjul (L x B x H) cm 89x60x47 85x57x47 93x57x56
Varukorg utrymme (L x B x fri lasthöjd) cm 40x34x32 35x35x20 44x37x25
Tillverkningsland Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sammanfattning Prisbelönt och lättast i sin klass! Med den lätta och 
nätta City Korg Supreme får du en av maknadens bästa 
och lättaste City Duo-Combis.

Helrätt och superlätt stadsvagn med svängbara 
framhjul. Bara 57cm smal, väger enbart 11,3 kg med 
korg – idealt för staden med trånga passager och 
hissar.

Fantastiskt allround vagn för storstadsmiljö
och offroad med stora svängbara framhjul.
Bara 57cm smal – idealt för staden med
trånga passager och hissar. 

Superlätt och komfortabel liggkorg med allt du kan 
önska dig (solskydd, insektsnät, Thermobase etc.). 
Passar på: City Cross, Nitro, Super Nitro och Super 
Viking

Superlätt och komfortabel liggkorg med bärhandtag där 
du kan byta färg på suffletten. Super Viking korg passar 
på Super Viking , City Cross, Nitro/Super Nitro. Viking 
korg är något smalare och passar på Viking/Double 
Viking. 

FAKTA

Vikt & Mått

Tillbehör  

City Korg Supreme Super Viking Korg / 
Viking Korg

Egenskaper
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Super Viking Mondial de Luxe Scooter2.0 Scooter SViking / Double Viking

2

6 mån - 3 år 6 mån - 3 år 0 mån - 3 år 0 mån - 3 år 0 mån - 3 år 6 mån - 3+ år 6 mån - 3+ år
0 - 6 mån 0 - 6 mån Ej möjligt Ej möjligt

4 4 Mondial 5/de Luxe 2/Edge 19 Mondial 5/de Luxe 2/Edge 19 Mondial 5/de Luxe 2/Edge 19 13 13
Vitt, svart Vitt, svart Cryptonite, Chrome, Svart, Vitt Classic Cryptonite, Classic Chrome Cryptonite Svart, Vit, Cryptonite Svart, Vit, Silver

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Ja (66-110) Ja (60-109)/(62-110) Ja (66 - 110) Ja (57-109) Nej Ja (62 - 110) Ja (62 - 110)
Nej Nej Nej Nej Ja ( 100-111) Nej Nej
3 3 3 3 3 3 3

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej

Ja, enkelt klick Ja, enkelt klick Ja Ja Ja Nej Nej
Lutning justerbar Lutning justerbar Lutning justerbar Ja Nej Nej Nej

Ja Ja Ja Ja Ja Bakhjulsfjädring Bakhjulsfjädring
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja, sits Ja, sits Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

4-hjul Lightweight punkteringsfria 4-hjul Lightweight punkteringsfria 4-hjul Lightweight punkteringsfria 4 st Lufthjul 4 st Lufthjul (Fat Race) 4-hjul Lightweight punkteringsfria 4-hjul Lightweight punkteringsfria

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja
310+230 250+180/280+230 310+230 300/360 300 250 250+180

Ja Ja Bakhjulen/Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kugghjulsbroms Kugghjulsbroms Kugghjulbroms Hjulbroms Kugghjulbroms Kugghjulbroms Kugghjulbroms

Tyg Tyg Tyg Stål Tyg Tyg Tyg
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej

Köps separat Köps separat Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej

Köps separat Köps separat Ja Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja / Leatherette med fuktig trasa Ja Ja

Ja Nej Ej nödvändig Ej nödvändig Ej nödvändig Nej Nej
Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej Ej nödvändig Ej nödvändig Ej nödvändig Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ja Ja Ja
Ja Ja Ej nödvändig Ej nödvändig Ej nödvändig Ja Ja
7,3 6,7/9,9 7,3 7,0 8,9 10.1 10,8
1,2 1/1,1 1,2 3,6 4,0 2 1
3,3 3,3 6,1 6,1 6,1
3,9 3,8 5,6 5,6 5,6

105 (55+50) 105 (55+50) 90 90 90 100 (50+50) 100 (50+50)
75 75 79 79 79

105x29x19 105x28x19 90x32x19 90x32x19 90x32x19 100x30x16 100x30x16
75x33x20 75x29x20 79x33x20 79x33x20 79x33x20

57 53/79 57 59/61 67 53 53
93x57x56 85x53x35/93x79x55 93x57x56 91x59x51/86x61x53 96x67x52 88x53x40 88x52x37

44x37x25 39x30x28/ x2 44x37x25 48x32x31 42x40x36 39x27x23 39x27x23
Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Förmodligen världens starkaste vagn som klarar 24 kg 
som sittvagn och upp till 40 kg som syskonvagn. Med 
praktiska svängbara framhjul. 

En liten vagn som kan byggas ut till en 
syskon/Tvillingvagn. Med praktiska svängbara framhjul. 
Viking väger enbart 10,9 kg. När familjen växer kan 
man köpa till ett Double Viking Chassi och får en 
syskon/tvillingvagn. 

En av marknadens i särklass bästa Duo Combi med 
maximal komfort och plats för barnet. Har du plats i din 
bil är denna vagn svårslagen, eftersom den har allt du 
kan önska dig. Duo S Chassi har svängbara hjul och 
väger enbart 14,1 kg  med korg.

En av marknadens i särklass bästa Duo Combi med 
maximal komfort och plats för barnet. Har du plats i din 
bil, är denna vagn svårslagen, eftersom den har allt du 
kan önska dig. Classic Chassi är smidig och stabil med 
vändbar sittdel.

En av marknadens i särklass bästa Duo Combi med 
maximal komfort och plats för barnet. Har du plats i din 
bil är denna vagn svårslagen, eftersom den har allt du 
kan önska dig. Sport Chassi är robust och stark och har 
svängbart styre.

Helt suverän vagn från 6 månader som har gjort succé 
bland föräldrar. 
Överlägsna köregenskaper
i snö och sand med kompakta hjul. Kompakt ihopfälld.

Helt suverän vagn från 6 månader som baseras på 
försäljningssuccéen Scooter 2.0 . En Scooter med 
svängbara framhjul som ger överlägsna köregenskaper 
i stan. Kompakt ihopfällt.

Classic/de Luxe Chassi Sport ChassiDuo S Chassi
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Din återförsäljare:

Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB
Kronobergsvägen 14

SE-28022 Vittsjö, Sverige

www.emmaljunga.se
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