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Skládejte Snap. Vozte Snap. 
Prenášejte Snap. Skladujte Snap.ˇ
Snap byl navržen, aby doplnil životní styl moderní rodiny. Dostupný ve variantě jako sportovní  
4kolka, nebo jako kočárek pro sourozence, který nabízí hned dvojí radost s váhou menší jak 10 kg! 
Všechny modely jsou vhodné pro děti od narození s nosností do 20 kg.

Pro více informací navštivte naše stránky:
www.valco.cz

Snap 4 Sport Snap 4 Snap Duo
Hmotnost: 7,6 kg

(s nafukovacími koly)
6,6 kg

(s pevnými koly)
9,8 kg

(s pevnými koly)

Výška: 1040 mm 1030 mm 1030 mm

Šířka: 520 mm 520 mm 750 mm

Délka: 790 mm 770 mm 770 mm

Výška / po složení: 370 mm 360 mm 360 mm

Délka / po složení: 790 mm 770 mm 800 mm

Vnitřní sedátko: š 330 x d 210 x v 475 š 330 x d 210 x v 475 š 300 x d 210 x v 470

Nosnost: 20 kg 20 kg 20 kg / na sedátko

Vhodné pro děti: od narození od narození od narození



Klíč k vlastnostem produktu



RůžováKorálová Šedá Hnědá Červená

Snap Duo
Za použití stejné konstrukce a technologie 
jako u jeho jednosedadlového “souro-
zence”, váží Snap Duo úžasných 9,8 kg. 
Skládá se stejně jednoduše, se stejnou 
kompaktností - nabízí všechny vlastnosti 
jako jednoduchá verze - Snap Duo může 
pohodlně vozit dvě děti od narození  
a přitom je skvěle ovladatelný.



Černá Zelená Lila Modrá

Snap 4
Kočárek Snap 4 je ideální pro ty, kteří dávají 
přednost kolům ve všech čtyřech rozích. Pokud 
hledáte kočárek do náročnějšího terénu je tu vari-
anta Snap 4 SPORT s nafukovacími koly. Snap 
je vybaven všemi vlastnostmi a funkcemi, které 
rodina potřebuje pro úplnou svobodu a pohodlí 
na cestách.



SNAP 4
BLACK

CZ906.1 SNAP 4 BLACK 
černá/modrá

CZ906.3 SNAP 4 BLACK 
černá/lila

CZ906.2 SNAP 4 BLACK 
černá/růžová

CZ906.9 SNAP 4 BLACK 
černá/šedá

CZ906.8 SNAP 4 BLACK 
černá/zelená

CZ906.4 SNAP 4 BLACK 
černá/červená

CZ906.6 SNAP 4 BLACK 
černá/černá

CZ906.5 SNAP 4 BLACK 
černá/hnědá

CZ906.11 SNAP 4 BLACK
černá/korálová

Hmotnost: 6,6 kg
(s pevnými koly)

Výška: 1030 mm

Šířka: 520 mm

Délka: 770 mm

Výška / po složení: 360 mm

Délka / po složení: 770 mm

Vnitřní sedátko: š 330 x d 210 x v 475

Nosnost: 20 kg

Vhodné pro děti: od narození



SNAP 4 
SPORT

CZ950.0 SNAP 4 SPORT
černá, šedá

K dostání u vybraných prodejců.

CZ950.2 SNAP 4 SPORT
černá, růžová

CZ950.6 SNAP 4 SPORT 
černá, zelená

CZ950.1 SNAP 4 SPORT
černá, modrá

CZ950.4 SNAP 4 SPORT
černá, červená

CZ950.8 SNAP 4 SPORT 
černá, černá

CZ950.5 SNAP 4 SPORT 
černá, hnědá

Hmotnost: 7,6 kg
(s nafukovacími koly)

Výška: 1040 mm

Šířka: 520 mm

Délka: 790 mm

Výška / po složení: 370 mm

Délka / po složení: 770 mm

Vnitřní sedátko: š 330 x d 210 x v 475

Nosnost: 20 kg

Vhodné pro děti: od narození



SNAP 4 
CZ EDICE

CZ926.13 Sporťák SNAP 4 BLACK
CZ edice, FLOWERS růžová + černé sedátko

CZ926.12 Sporťák SNAP 4 BLACK
CZ edice, CONCH hnědá + černé sedátko

CZ926.11 Sporťák SNAP 4 BLACK
CZ edice, CITY černobílá + černé sedátko

Hmotnost: 6,6 kg
(s pevnými koly)

Výška: 1030 mm

Šířka: 520 mm

Délka: 770 mm

Výška / po složení: 360 mm

Délka / po složení: 770 mm

Vnitřní sedátko: š 330 x d 210 x v 475

Nosnost: 20 kg

Vhodné pro děti: od narození



SNAP 4 
DUO BLACK

CZ942.8 Snap 4 DUO BLACK
dvě boudy/nánožníky, černá konstrukce + boudy hnědá/hnědá

CZ942.6 Snap 4 DUO BLACK
dvě boudy/nánožníky, černá konstrukce + boudy černá/černá

Nabídka barev boudiček se může během roku měnit, 
dle dostupnosti od dodavatele.

CZ942.9 Snap 4 DUO BLACK
dvě boudy/nánožníky, černá konstrukce + boudy růžová/stříbrná

Hmotnost: 9,8 kg
(s pevnými koly)

Výška: 1030 mm

Šířka: 750 mm

Délka: 770 mm

Výška / po složení: 360 mm

Délka / po složení: 800 mm

Vnitřní sedátko: š 300 x d 210 x v 470

Nosnost: 20 kg / na sedátko

Vhodné pro děti: od narození



1. Plynulé skládání 
Snap je vybaven plně sklopným 
sedátkem s nekonečným počtem 
pozic, proto je vhodný i pro děti již od 
narození. Od rovného posezu k plně 
sklopnému sedátku, sedátko poskytuje 
pohodlí a podporu v každém úhlu.

2. Skládání jedním pohybem 
Snap lze složit jedním plynulým pohybem, unikátní systém 
skládání CleanFold™ uchová vaše sedátko v čistotě, chráněné 
před venkovními nečistotami a nadměrným opotřebením.



4. Unikátní brzdný systém 
Brzdy kočárků Snap fungují jako kolébka, 
po stlačení na jednu stranu se kola zabrzdí, 
po stlačení na druhou stranu se kola opět uvolní. 
Tento systém zajištění zadních kol je obzvlášť ideální 
pro letní a teplé dny, kdy se nosí letní obutí, nebo 
když se chcete projít s kočárkem jen tak naboso.

1. Plynulé skládání  
Většina rodičů chce s kočárkem jezdit nejen 
v městském prostředí, ale chtějí s ním 
navštěvovat ZOO, parky nebo stezky, což jsou 
ovšem terény, které mohou být nebezpečné pro 
standardní pneumatiky. Valco nabízí odolná kola 
z materiálu, který zajistí nejen pohodlnou jízdu, 
ale i jízdu bez nehod. Pokud hledáte kočárek do 
náročnějšího terénu nabízí Valco navíc model 
SNAP 4 SPORT s nafukovacími koly.

3. Odolná kola

5. Odnímatelná kola

6. Zadní síťované okénko

 
Všechna kola kočárků Snap 
lze jednoduše odstranit 
stisknutím centrálního 
tlačítka. Díky tomu je kočárek 
ideální na cesty.
Tímto způsobem mohou být 
kola snadno uložena nebo 
přepravována v zavazadlech, 
zmenší tak podstatně celkový 
objem složeného kočárku.

 
Zadní část opěrky obsahuje dvě praktické kapsy, tuto 
část lze navíc srolovat, čímž se odkryje síťované okénko, 
díky němuž může vzduch v kočárku cirkulovat bez 
omezení i v teplejších dnech.



7. Ultralehký podvozek 
Nepochybně jednou z hlavních výhod 
kočárků Snap je jejich lehkost. 
S váhou 6,2 kg jsou kočárky vybaveny 
praktickým držátkem a ramenním 
popruhem pro snadné přenášení. 
Kočárek je tak velmi praktickým 
společníkem na cestách po městě či do 
zaměstnání. Aerodynamický kočárek je 
schopen uvézt 20 kg - v případě typu 
Snap Duo je to 20 kg na sedadlo.

8. Extra široké sedátko 
Nadčasová konstrukce sedátka 
umožňuje větší volnost pohybu, 
sedátko je plně polstrováno a díky své 
prostornosti si mohou vaše děti užívat 
kočárku déle.



11. Bouda s XXL úpravou

12. NOVĚ Adaptér na autosedačku

9. Uzamykatelná přední kola

 
XXL bouda nabízí ještě více pohodlí 
a ochrany pro vaše dítě. Díky rozpínacímu 
panelu získáte boudu s větším pokrytím.

 
Adaptér byl vyroben speciálně pro kočárky Snap 
3, Snap 4 a Snap 4 SPORT. Vyroben podle 
vysokého standardu, zajišťuje adaptér bezpečné 
upevnění autosedačky na kočárek. Adaptér se 
upevňuje do otvorů místo ochranného oblouku. 
Adaptér byl navržen pro autosedačku značky 
MAXI-COSI (Skupina 0/0+).
A8983 Adaptér Maxi Cosi (Snap 3, Snap 4, 
Snap 4 SPORT)

 
Přední kola kočárku Snap jsou 
uzamykatelná pro snížení vibrací a pro 
lepší manipulaci v nerovném terénu 
nebo na nerovném povrchu.

10. Plně otevírací ochranný oblouk 
Ochranný oblouk kočárku Snap se připevňuje 
na obou koncích, což umožňuje jeho 
oboustranné otevření a tedy i oboustranný 
přístup k sedátku. Lze jej také, dle potřeby, 
z kočárku plně odstranit.



Snad Duo - Dvakrát tak dobrý

Bouda jako doplněk. Zvolte si svůj styl.

 
Přináší veškeré výhody kočárků Snap s úpravou pro sourozence, včetně 
čistého skládání, kompaktní velikosti po složení, kolébkové brzdy. Snap Duo 
drží krok s ostatními kočárky Snap a zachovává jejich pověst lehkých kočárků 
se svou váhou 9,8 kg.  Podařilo se vyrobit kočár, který nabízí dostatek místa 
pro vaše děti a přitom se vejde i do dveří. Každá sedačka má individuální 
polohování zad, které umožňuje nastavit každé sedátko tak, jak dítě 
potřebuje - jedno může klidně spát a druhé sledovat okolí. Zadní část sedátka 
lze rozepnout pro zajištění lepší cirkulace vzduchu. Kočárek je vybaven dvěma 
praktickými nánožníky pro ochranu vašeho dítěte proti nepříznivému počasí.

 
Snap 4, Snap 4 Sport a Snap Duo nabízí úžasnou možnost 
výměny boudičky, stačí si jen zvolit svou barvu a můžete si 
pořídit “úplně nový kočár” pouhou výměnou boudy. Další barvy 
je možné zakoupit zvlášť, jako doplněk ke kočárku.



vkládací korbička
A4880 Měkká vkládací korbička Snap 3, Snap 4, Snap DUO

VLASTNOSTI: Pevná základna pro správnou podporu. Odnímatelné pevné bočnice. Odnímatelná 
bouda. Měkký, prošívaný vnitřek. Kryt korbičky na zip, integrovaná síťka pro teplé dny (na zip). 
Praktická síťovaná kapsa. Popruhy pro přenášení. Lze prát v pračce.
Užití : Korbička je universální, vhodná do většiny kočárů

Specifikace Délka Šířka Výška
Korbička: 690 mm 370 mm 190 mm

Vnitřek korbičky: 680 mm 310 mm 170 mm

S boudičkou: 400 mm

Nosnost: 9 kg  

Vhodné pro děti: od narození



ExtErní korbička
N9324 Externí korbička pro Snap 3, Snap 4

VLASTNOSTI: Korbička byla navržena tak, aby byla vhodná pro všechny kočárky značky Valco mod-
ely SNAP 4, SNAP 3 (po sejmutí sedátka). Upevnění korbičky je snadné a bezpečné do otvorů místo 
ochranného oblouku. Součástí je prostorná boudička a bezpečnostní pás. Korbička je robustní, 
ideální a pohodlná pro děti od narození. Snadní systém uchycení na konstrukci kočárku. Polstro-
vaná matrace. Kryt kočárku, pevné uchycení na boudě pro přenášení. Součástí adaptér na kočárek 
+ podpůrná tyč.
Užití: Ke všem modelům kočárků SNAP 4, SNAP 3 (po sejmutí sedátka).

Specifikace Délka Šířka Výška
Korbička :

(plně otevřená)
840 mm 400 mm 585 mm

Vnitřek korbičky: 790 mm 300 mm 150 mm

Hmotnost: 3,2 kg

Nosnost: 9 kg  

Vhodné pro děti: od narození



A896.1 Bouda k Snap stříbrná
A896.2 Bouda k Snap modrá
A896.3 Bouda k Snap lila
A896.4 Bouda k Snap červená
A896.5 Bouda k Snap hnědá
A896.6 Bouda k Snap růžová
A896.7 Bouda k Snap zelená
A896.8 Bouda k Snap černá

CZ943.11 Bouda pro Snap 4 DUO růžová
CZ943.12 Bouda pro Snap 4 DUO stříbrná
CZ943.13 Bouda pro Snap 4 DUO hnědá
CZ943.14 Bouda pro Snap 4 DUO červená
CZ943.15 Bouda pro Snap 4 DUO modrá

BOUDA PRO 
SNAP 4, 
SNAP 4 SPORT

BOUDA PRO SNAP DUO



A8919 Organizér na kočár UNI

A9029.6 Kojenecký nánožník
SNAP 3, 4 - černý
A9168.5 Kojenecký nánožník
SNAP DUO - hnědý

Organizér

kojenecký nánožník

nánožník na kočárek

držák na pití Pult na kočárek

Nový organizér je skvělý doplněk a 
ideální pomocník pro všechna roční 
období. Má dvě velké izolované kapsy 
pro udržení jídla či pití v chladu, nebo 
naopak v teple. Součástí je i centrální 
síťovaná kapsa pro nápoje a malá 
síťovaná kapsa na drobnosti, jako jsou 
klíče nebo mobilní telefon. Velká síťovaná 
kapsa je ideální pro uložení oblíbených 
hraček, deky nebo jiných potřeb. 
Organizér je vybaven dvěma mrazícími 
gelovými sáčky, které lze snadno uložit 
do izolovaných kapes. Tento organizér je 
universální a hodí se pro většinu kočárků

Představujeme nový kojenecký nánožník. Slouží 
jako ochrana Vašeho dítěte před nepříznivým 
počasím. Nánožník se nasune na spodní část 
opěrky nohou a obtočí kolem ochranného oblouku. 
Zvýšená opěrka nohou zajištuje Vašemu dítěti 
ideální podporu. Vhodný pro děti od narození.

Universální nánožník na kočárek 
pro ochranu Vašeho dítěte před 
nepříznivým počasím. Snadné 
upínání pomocí suchého zipu.

Valco držák na pití je universální 
a lze jej použít na většinu kočárků 
a golfových holí. Po nainstalování 
jej lze velmi snadno vyjmout a 
opět upevnit. Držák má otočný 
pant, díky němuž jej lze 
polohovat dle potřeby.

Praktický pult na kočárek. Snadná instalace i 
údržba. Hluboký s držákem na pití. Je vhodný na 
kočárky modelů: Snap 3, Snap 4, Snap Ultra. 

DOPLNKY PRO SNAP:ˇ

10004 Pláštěnka na kočárek SNAP 4
10007 Pláštěnka na kočárek QUAD
10008 Pláštěnka na kočárek SNAP DUO

Pláštenky na kočárky

A900 Nánožník na 
kočárek SNAP 4

A8784 Držák na pití UNI

A9058 Pult na kočárek Snap 3, Snap 4

ˇ
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A Snap to fold. A Snap to push.
A Snap to carry. A Snap to store.
The Snap is designed to complement the lifestyle of the modern family. Available in sporty four 
wheel guise, as well as a side-by-side which can accommodate two in comfort - and weighs less 
than 10 kgs to boot! All models are suitable from birth, right up to 20 kgs.

Snap 4 Sport Snap 4 Snap Duo
Weight: 7,6 kgs

(with inflatable wheels)
6,6 kgs

(with foam wheels)
9,8 kgs

(with foam wheels)

Height: 1040 mm 1030 mm 1030 mm

Width: 520 mm 520 mm 750 mm

Length: 790 mm 770 mm 770 mm

Height Folded: 370 mm 360 mm 360 mm

Length Folded: 790 mm 770 mm 800 mm

Seat inside: š 330 x d 210 x v 475 š 330 x d 210 x v 475 š 300 x d 210 x v 470

Weight Capacity: 20 kgs 20 kgs 20 kgs / per seat

Suitability: Newborn+ Newborn+ Newborn+

For more information visit our website at:
www.valco.cz



Product Feature Key



PinkCoral Grey Brown Red

Snap Duo
Utilising the same design and technology
as its single seat siblings, the amazing
Snap Duo weighs in at a tiny 9.8 kgs. Fold-
ing just as flat and compact - and with all
the same features as the single versions,
the Snap Duo seats two large children side-
byside in comfort, is a dream to push and
superbly maneuverable.



Black Green Lilac Blue

Snap 4
The Snap 4 is ideal for those who prefer wheels 
at all four corners of their strollers. If you’re 
looking for a stroller to more challenging terrain, 
there is a Snap 4 SPORT with inflatable wheels. 
The Snap range is equipped with all the features 
and functions your family needs for total freedom 
on the move.



SNAP 4 
SPORT

CZ950.0 SNAP 4 SPORT
black, grey

Available at selected retailers.

CZ950.2 SNAP 4 SPORT
black, pink

CZ950.6 SNAP 4 SPORT 
black, green

CZ950.1 SNAP 4 SPORT
black, blue

CZ950.4 SNAP 4 SPORT
black, red

CZ950.8 SNAP 4 SPORT 
black, black

CZ950.5 SNAP 4 SPORT 
black, brown

Height Folded: 370 mm

Length Folded: 790 mm

Seat inside: š 330 x d 210 x v 475

Weight Capacity: 20 kgs

Suitability: Newborn+

Weight: 7,6 kgs
(with inflatable wheels)

Height: 1040 mm

Width: 520 mm

Length: 790 mm



SNAP 4 
BLACK

CZ906.1 SNAP 4 BLACK 
black/blue

CZ906.3 SNAP 4 BLACK 
black/lilac

CZ906.2 SNAP 4 BLACK 
black/pink

CZ906.9 SNAP 4 BLACK 
black/grey

CZ906.8 SNAP 4 BLACK 
black/green

CZ906.4 SNAP 4 BLACK 
black/red

CZ906.6 SNAP 4 BLACK 
black/black

CZ906.5 SNAP 4 BLACK 
black/brown

CZ906.11 SNAP 4 BLACK
black/coral

Height Folded: 360 mm

Length Folded: 770 mm

Seat inside: š 330 x d 210 x v 475

Weight Capacity: 20 kgs

Suitability: Newborn+

Weight: 6,6 kgs
(with foam wheels)

Height: 1030 mm

Width: 520 mm

Length: 770 mm



SNAP 4 
DUO BLACK

CZ942.8 Snap 4 DUO BLACK
two hoods brown/brown, two boot covers black/black

CZ942.6 Snap 4 DUO BLACK
two hoods black/black, two boot covers black/black

The offer of the collor hoods may change during a year, 
according to the availability.

CZ942.9 Snap 4 DUO BLACK
two hoods pink/silver, two boot covers black/black

Height Folded: 360 mm

Length Folded: 800 mm

Seat inside: š 300 x d 210 x v 470

Weight Capacity: 20 kgs / per seat

Suitability: Newborn+

Weight: 9,8 kgs
(with foam wheels)

Height: 1030 mm

Width: 750 mm

Length: 770 mm



SNAP 4 
CZ EDITION

CZ926.13 SNAP 4 BLACK
CZ edition, FLOWERS pink print + black seat

CZ926.12 SNAP 4 BLACK
CZ edition, CONCH brown print + black seat

CZ926.11 SNAP 4 BLACK
CZ edition, CITY black and white print + black seat

Height Folded: 360 mm

Length Folded: 770 mm

Seat inside: š 330 x d 210 x v 475

Weight Capacity: 20 kgs

Suitability: Newborn+

Weight: 6,6 kgs
(with foam wheels)

Height: 1030 mm

Width: 520 mm

Length: 770 mm



4. Tilt-Loc Brake 
The Snap family’s brakes are operated by pushing
down on one side to engage and the other to
disengage the brake mechanism. This method of
operating the brake on the rear axle is especially
beneficial to those who enjoy wearing open toed
shoes, sandals or enjoy walking barefoot.

1. Stepless Recline  
Most parents only tend to use their
strollers in urban settings, but visiting the
zoo, park or even a footpath scattered
with enough gumnuts or caltrops can be
hazardous to a standard pump-up tyre.
Our foam wheels are hard wearing and
provide a cushioned ride. For Off-Road 
configuration you could choose the model  
SNAP 4 SPORT with inflatable wheels.

3. Puncture Proof Tyres

5. Removable Wheels

6. Rear Airflow Vent Panel

 
All wheels on every Snap
can be removed at a press
of a button, making it the
perfect pram for travel.
This way the wheels can
be stored separately, or
in luggage; reducing the
overall folded pram’s size
substantially.

 
The rear storage pockets can be rolled up to allow
air to move unrestricted through the pram, making
it more comfortable on even the hottest days.



1. Stepless Recline 
The Snap features a stepless recline
mechanism with infinite recline
positions. From upright to complete
recline, the seat provides comfort and
support from every angle.

2. One Movement Fold 
The Snap folds completely flat in a single movement, utilising our
unique CleanFold™ system. This keeps those surfaces that baby
sits on away from dirt and excessive wear and tear.



11. EXpanda Hood

12. Car seat adapter

9. Lockable Front Wheels

 
The EXpanda hood provides even more 
comfort for your child, through an additional 
hidden panel in the hood, which - when 
deployed - provides even more coverage.

 
This adaptor is made to fit the Snap 3, Snap 4 
and Snap 4 SPORT specifically. The adaptors 
are built to a high standard, to ensure that your 
capsule locks securely in place, time and again.
This adaptor has been designed to connect the 
Maxi Cosi capsule with the Snap 3, Snap 4 and 
Snap 4 SPORT prams. 
A8983 Adapter Maxi Cosi (Snap 3, Snap 4, 
Snap 4 SPORT) 

 
The front wheels of the Snap are
lockable to reduce vibration and
improve handling over rough terrain
or uneven surfaces.

10. Gate Opening Bumper Bars 
The bumper bars are designed to allow access,
without removal of the bar. The bar is hinged
from both sides, allowing you easy access to
the seat from either direction. This also allows
complete removal of the bar if required.



7. Ultra light Chassis 
Undoubtedly one of the Snap family’s
key benefits is their lightness. Starting
at 6.2kgs (13.6lbs), the strollers are
fitted with carry handles and shoulder
straps for mobility and are ideal for
commuting or apartment lifestyles.
The streamlined stroller is still capable
of carrying a child of up to 20 kgs
(44 lbs) - in the case of the Duo this
is 20 kgs per seat.

8. Super-wide seat 
The future-proof seat design allows for
even more free movement, wriggling
and padding. It also ensures your
child can enjoy the pram longer.



Snap Duo - Twice as good

Vogue Accessories. Make it yours.

 
Bringing every advantage of the Snap to a side-by-side double, the Snap Duo keeps 
its trim credentials with a bare 9.8 kgs (21.6 lbs) of total weight. We’ve managed to 
cram two huge seats and an amazing amount of storage into the Duo, which also fits 
through standard doorways with plenty of room to spare. Each seat has individual 
positioning of the back, which allows you to adjust each seat as your child needs - one 
can sleep peacefully and the second looking around. The Rear Airflow Vent Panel - The 
rear storage pockets can be rolled up to allow air to move unrestricted through the 
pram, making it more comfortable on even the hottest days. The stroller is equipped 
with two separated practical boot covers to protect your child against bad weather.

 
The Snap, Snap 4 and Snap Duo can all be customised through a 
broad range of Vogue coloured hoods , which you could buy as the 
extra accessory. You can change the vogue, just choose your color and 
you can get a “completely new stroller” simply by changing the hoods.



SOFT BASSINET
A4880 Soft bassinet for Snap 3, Snap 4, Snap DUO

FEATURES: Solid base for extra support. Removable solid bassinet walls. Velcro safety harness.
Removable hood. Ultra soft quilted cover. Zip-in quilted cover. Zip-in carry pocket. 
Mesh carry pocket. Convenient handles. Machine washable.
Suits: This product is universal and will fit most prams and strollers. 

Specifications Lenght Width Height
Bassinet: 690 mm 370 mm 190 mm

Bassinet inside: 680 mm 310 mm 170 mm

With hood: 400 mm

Weight Capacity: 9 kgs  

Suitability: Newborn+



EXTERNAL BASSINET
N9324 External bassinet for Snap 3, Snap 4

The Snap bassinet is a full size bassinet designed to be used with all Snap and Snap 4 models 
(with seat fabrics removed). It is easily and securely inserted into the bumper bar housing for 
maximum ease and security using our quick release system. Featuring our extended airflow hood 
panel and Velcro security belt, the bassinet allows for increased cooling and air movement inside, 
creating the best environment that is comfortable and secure for baby.

Features:
Robust bassinet, ideal comfort for newborn. Quick release removal system. Padded mattress.
Newborn security belt. Bassinet Apron. Adjustable sun canopy with extended airflow panel. 
Allows newborn to face parent in the pram. Secure carry hood system.
Fits securely into Snap & Snap 4 (with seat fabrics removed).
Quick-fit rear stabilizer bar (fold with stroller)
Suits: Snap and Snap 4

Specifications Length Width Height
Bassinet:

(hood fully opened)
840 mm 400 mm 585 mm

Bassinet inside: 790 mm 300 mm 150 mm

Bassinet weight: 3,2 kg

Weight Capacity: 9 kg  

Suitability: Newborn+



A896.1 Vogue hood for Snap silver
A896.2 Vogue hood for Snap blue
A896.3 Vogue hood for Snap lilac
A896.4 Vogue hood for Snap red
A896.5 Vogue hood for Snap brown
A896.6 Vogue hood for Snap pink
A896.7 Vogue hood for Snap green
A896.8 Vogue hood for Snap black

CZ943.11 Vogue hood for Snap 4 DUO pink
CZ943.12 Vogue hood for Snap 4 DUO silver
CZ943.13 Vogue hood for Snap 4 DUO brown
CZ943.14 Vogue hood for Snap 4 DUO red
CZ943.15 Vogue hood for Snap 4 DUO blue

VOGUE HOODS 
FOR SNAP 4, 
SNAP 4 SPORT

VOGUE HOODS FOR SNAP DUO



A8919 The UNI stroller caddy

A9029.6 Vogue Infant Bootie SNAP 3, 4 - black
A9168.5 Vogue Infant Bootie SNAP DUO - brown

The Stroller Caddy

Vogue Infant Bootie

Universal boot cover

Bottle holder Snack Tray

The Stroller Caddy is the newest innovation 
here at Valco Baby. This great accessory 
is ideal for all seasons. It features two 
large insulated pockets to keep food or 
drink bottles cool or hot. There is also a 
central mesh pocket for a drink bottle, a 
little mesh pocket for small items such as 
house keys or mobile and a generous mesh 
net bag great for toys, nappies or blankies. 
The Stroller Caddy comes with two bonus 
Freezer Gel Packs, which fit neatly at the 
bottom of each insulated pocket. This 
accessory is universal and will fit on most 
prams and strollers.

Introducing the new Vogue Infant Bootie. It’s colourful, 
fun and designed to make your newborn more 
comfortable and safe. The Vogue Infant Bootie is ideal 
for protecting your baby against inclement weather. The 
Bootie fits to the underside of the foot rest and wraps 
around the bumper bar.The elevated foot rest creates a 
generous and level napping area for your baby. 

The universal boot cover is ideal 
for protecting your child against 
inclement weather. Easy to attach 
with using the Velcro stripes.

This Bottle Holder is universal and can be 
used on most prams and strollers. Once 
installed on the pram, the quick release 
system can be used to pop the bevi buddy 
on and off very quickly. This Bottle Holder 
has a swiveling hinge, allowing it to be 
level with the ground at all times. The Bevi 
Buddy is a great accessory and is an ideal 
gift to accessorise a pram or stroller.

Convenient and practical!  The Valco Baby 
Snack Tray is simple to install and easy to 
wipe clean. This Snack Tray has high wall 
sides and a built in cup holder. This model 
fits on the Snap 3, Snap Ultra, Snap 4.

ACCESSORIES FOR SNAP:

10004 Raincover for SNAP 4
10007 Raincover for QUAD
10008 Raincover for SNAP DUO

Raincover

A900 Boot cover for SNAP 4

A8784 Bottle holder, UNI

A9058 Snack Tray (Snap, 
Snap Ultra, Snap 4)


