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SIMPLY
ON THE MOVE



“Als modern familiebedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu heel serieus en zien we 
de milieuvriendelijke, stedelijke mobiliteit als grote maatschappelijke en politieke taak. We streven ernaar 
producten te ontwikkelen waarmee onze klanten zonder auto onderweg kunnen zijn. Ik kijk uit naar de uitda-
ging voor deze nieuwe generatie en wil de visie van mijn vader verder ontwikkelen.” - Hanna Gehlen

In 1993 zette Andreas Gehlen in een garage in Keulen een speciaal bedrijf op voor fietsaanhangers. Aanvan-
kelijk als groothandelaar en sinds 2003 succesvol met zijn eigen merk Croozer heeft hij een belangrijke rol 
gespeeld in de autovrije, stedelijke mobiliteit. “Ik ben heel trots dat ik vandaag mijn bedrijf na 27 succesvolle 
jaren aan mijn dochter mag doorgeven.” - Andreas Gehlen, januari 2020

VOORUIT!
VOLLE VAART
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We geloven in een toekomst met fietsen en e-bikes in ieder huishouden. 
Het is onze missie om steeds meer mensen emissievrij mobiel te maken 
en hiervoor buitengewoon goede fietsaanhangers te ontwikkelen met 
optimale mogelijkheden! Ontwikkeld, ontworpen en getest in Keulen - 
samen met onze kinderen, van ons voor jou!

- SINDS 27 JAAR. 
GEMAKKELIJK OP PAD



IN GEBRUIK!
EENVOUDIG

•  Click & Crooz® voor een eenvoudige  
bediening: een paar kliks en je kunt op pad!

•  Met enkele handgrepen kun je de Croozer 
klein opvouwen en vervoeren in de auto,  
trein of als bagage. 

JE NODIG HEBT!
ALLES WAT

•  Croozer heeft allerlei passende en functionele  
accessoires.

•  Met de eerste accessoires-designcollectie Kaaos kun 
je je Croozer heel persoonlijk volgens je eigen wensen 
ontwerpen.

•  Of je nu een e-bike, mountainbike of een heel normale 
fiets hebt, met onze grote keuze aan koppelingen kun 
je de Croozer aan iedere fiets hangen - beloofd!

GEGARANDEERD!
HOOGSTE KWALITEIT –

• 3 jaar garantie op je Croozer en 10 jaar garantie op het frame - zodat je je Croozer zo lang mogelijk kunt gebruiken.
• Getest volgens alle relevante tests voor veiligheid en gevaarlijke stoffen - zodat jij en je dierbaren je goed voelen.
• Geconstrueerd en ontworpen in Duitsland – door ingenieurs en productdesigners die allemaal zelf ook de Croozer gebruiken.
• Geïnspireerd door onze klanten – die we actief laten deelnemen aan de ontwikkeling van de producten.



VAAYA

EN VEILIGHEID!
MAXIMAAL COMFORT 

•                 climatex® zitjes: duurzaam high-tech materiaal voor een optimale regulering van de temperatuur.  
Zo zal je kind het hoofd koel houden!

• Croozer AirPad® vering: functioneert gewichtsonafhankelijk, is onderhoudsvrij en hoeft niet te worden ingesteld!
• Sensor-licht in de duwstang: schakelt automatisch aan bij beweging en schemering en de batterij is, vanzelfsprekend, oplaadbaar!
• Heel flexibel: fietsaanhanger- en buggyset zijn in het pakket inbegrepen, de passende joggerset kun je als accessoir kopen.
•                Smallere spoorbreedte bij de 2-zitter: zo passen alle Croozer Kids door de deur en dat met hetzelfde zitcomfort!
•                Kleuren die je kunt dragen: kies uit Graphite blue en Jungle green!NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

Graphite blue &  
Jungle green

De nieuwe Kid Vaaya is het premiummodel onder de
Croozer Kids. Hiermee heb je het complete pakket - 
en dat in twee mooie kleurvariaties!KID



KIDDe Kid Keeke is uitgerust met de belangrijkste features  
en heeft de Croozer-kwaliteit die je gewend bent.

KEEKE

ZO WORDT IEDER TOCHTJE
ALTIJD LEUK!

• Croozer AirPad® vering: functioneert gewichtsonafhankelijk, is onderhoudsvrij en hoeft niet te worden ingesteld!
• Voor elk wat wils: fietsaanhanger- en buggyset zijn in het pakket inbegrepen, de passende joggerset kun je als accessoir kopen.
•                Smallere spoorbreedte bij de 2-zitter: zo passen alle Croozer Kids door de deur en dat met hetzelfde zitcomfort!NIEUW!

Stone grey
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ALS OP WOLKEN:
DE CROOZER AIRPAD VERING

• Past zich automatisch aan de bijlading aan.
• Veert niet alleen, maar dempt ook.
• Voorkomt zo schommelen en zorgt voor een stabiele ligging op de weg en een soepel rijcomfort

GEEN PROBLEEM!
BABY AAN BOORD?

CROOZER.COM/EN/BABY-TRANSPORT

• In het gepatenteerde babyzitje* rijdt je kindje al vanaf de eerste maand mee.
•  De vlakke zitpositie, de bevestiging met 8 punten aan het veiligheidsframe en de 5-puntsgordel zorgen  

voor maximale comfort en bescherming.
• Kan je baby al zitten? Prima, het Croozer peuterzitje* zorgt ervoor dat het kind goed wordt ondersteund.

Meer informatie over het vervoeren van baby‘s in de fietsaanhanger vind je op



ZEKER ZICHTBAAR:
HET CROOZER SENSOR-LICHT

• Schakelt automatisch bij schemering & beweging aan.
• Schijnt naar voren wit en naar achteren rood.
• Batterij kan weer worden opgeladen met een USB-kabel.
• Bij Kid Vaaya inbegrepen - voor de Kid Keeke als accessoir verkrijgbaar.

PRODUCTS PROGRAM

KOEL IN DE ZOMER, 
    WARM IN DE WINTER!

CLIMATEX® - 

•                Duurzaam climatex®-materiaal bij 
alle Vaaya-zitjes en -hoofdsteunen.

•  Met een speciale mix van wol en polyamide 
die zorgt voor een optimale zittemperatuur.

•  Vocht wordt heel snel afgevoerd.
•  climatex® materiaal is voor 100% gerecycled 

en heeft een Cradle to Cradle-certificaat.

NIEUW!



VAAYA 1 VAAYA 2 KEEKE 1 KEEKE 2
Fietsaanhanger en buggy

Croozer AirPad® vering

climatex® zitje

Geïntegreerd sensor licht

Kleur
Graphite blue of  

Jungle green
Graphite blue of  

Jungle green
Stone grey Stone grey

L x B x H 
(zonder dissel, met duwstang)

110 x 72 x 94 cm 110 x 80 x 94 cm 110 x 72 x 94 cm 110 x 80 x 94 cm

L x B x H gevouwen 
(zonder dissel, zonder duwstang)

106 x 72 x 28 cm 106 x 79 x 29 cm 106 x 72 x 28 cm 106 x 79 x 29 cm

Inhoud bagageruimte 43 L 52 L 43 L 52 L

gewicht (met dissel en duwstang) 15,9 kg 18,0 kg 15,8 kg 17,9 kg

Bijlading max. 35 kg 45 kg 35 kg 45 kg

Minimale leeftijd van de kinderen
Met babyzitje* 
vanaf 1 maand

Met babyzitje* 
vanaf 1 maand

Met babyzitje* 
vanaf 1 maand

Met babyzitje* 
vanaf 1 maand

Max. leeftijd van de kinderen
6 jaar of max.  

1,17 mlichaamslengte
6 jaar of max.  

1,17 mlichaamslengte
6 jaar of max.  

1,17 mlichaamslengte
6 jaar of max.  

1,17 mlichaamslengte
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EEN OVERZICHT VAN DE CROOZER KIDS

, ,

* accessoir



Apart of in set verkrijgbaar.
Voor baby’s tot ca. 10 maanden.

   BABYZITJE EN 
WINTERSET

Voor baby’s en peuters 
van ca. 10-20 maanden.

PEUTERZITJE

Voor een- en tweezitter 
verkrijgbaar.

ZONNESCHERM

De eerste accessoires-designcollectie voor fietsaanhangers! Mix & match 
zoals jij het wil - de door jou gekozen combinaties kennen geen grenzen!

MIX & MATCH:
DE COLLECTIE KAAOS

MEER ACCESSOIRES
VOOR JE CROOZER KID

Met off-road 16” luchtbanden en twee
wielarmen met geïntegreerde uitlijning.

JOGGERSET

Ter bescherming tegen vocht,  
stof en vuil, voor buiten en binnen. 

VOUWGARAGE

Voor een- en tweezitter verkrijgbaar

REGENHOES

Nog meer accessoires vind je op

CROOZER.COM/EN/CROOZER-ACCESSORIES



ZO ZIJN JULLIE EEN
ONOVERWINNELIJK TEAM!

BRUUNO

Van puppy tot hoge leeftijd: de Croozer Dog begeleidt je betrouwbaar
een hondenleven lang. Ook als het eens niet zo goed gaat
met je geliefde viervoeter, in de Croozer vindt hij altijd een veilig comfortabel 
plekje en kan hij op ieder uitstapje mee.

DOG

• Van Beagle tot Bouvier: met drie afmetingen is er voor iedere hond tot 45 kg een passende aanhanger.
• Ideale constructie: je hond kan zittend of liggend meerijden.
• Extra lage instap (14 cm): zo kunnen ook oudere honden of honden met een beperking zonder problemen instappen.
• Een oprolbaar scherm aan de achterkant voorkomt dat de hond wordt afgeleid.
• De vaste bodemplaat geeft je hond een veilig gevoel tijdens het rijden.
• Voor het bijzondere rijcomfort zorgt het passende, stabiele hondenbed (accessoir).

JOKKEPEPPA



... je een puppy hebt want hun gewrichten moeten worden beschermd.

... je veel met de fiets of e-bike onderweg bent en je viervoeter er altijd bij moet zijn.

... je twee honden hebt waarvan er een niet zo goed meekomt als de andere.

... je een lichamelijk beperkte hond hebt, bv. door een operatie of letsel.

VOOR IEDERE DAG, ALS ... 
JE IDEALE BEGELEIDER

CROOZER.COM/EN/HAPPY-DOG

Geef je hond de tijd die hij nodig heeft om aan de Croozer te wennen, het gaat vaak sneller dan je denkt! 
Om je hond met succes aan de Croozer te laten wennen, adviseren we je onze video ‘Handleiding tot geluk’ te bekijken

ZO WORDT 
   DE CROOZER DOG

HET FAVORIETE PLEKJE!



Ter bescherming tegen vocht, stof en vuil.
One size fits all: passend voor alle drie Dog-modellen.

VOUWGARAGE

De overtrek van robuust materiaal kun je eraf halen en wassen.
De stabiel gewatteerde zijwanden zorgen voor maximaal comfort.
In de passende kleur voor alle drie modellen verkrijgbaar.

HONDENBED - OOK GESCHIKT VOOR OUTDOOR

Voor bijzonder veilig parkeren - 
ook als een zwaargewicht instapt. 
Alleen voor Dog Jokke en Bruuno.

PARKEERSTEUN

Zo heb je op je gezamenlijke wandelingen altijd  
een plekje voor de hond om zich terug te trekken.

Met duwstang en 6” zwenkwiel.

BUGGYSET - ALTIJD MEE

VOOR JE CROOZER DOG
HANDIGE ACCESSOIRES

Nog meer accessoires vind je op

CROOZER.COM/EN/CROOZER-ACCESSORIES

L L L

PEPPA JOKKE BRUUNO
L x B x H (zonder dissel) 90 x 72 x 82 cm 105 x 86 x 93 cm 115 x 86 x 103 cm

L x B x H gevouwen (zonder dissel) 85 x 72 x 26 cm 100 x 86 x 26 cm 110 x 86 x 26 cm

L x B binnenruimte 75 x 40 cm 90 x 54 cm 100 x 54 cm

B x H instapopening 32 x 53 cm 46 x 63 cm 46 x 73 cm

instaphoogte 14 cm 14 cm 14 cm

gewicht (met dissel) 13,8 kg 16,9 kg 18,1 kg

Bijlading max. 35 kg 45 kg 45 kg

max. stahoogte voorin 62 cm 77 cm 87 cm

Kleur Pineapple yellow Grasshopper green Pine green

achterlicht op batterij



Je Cargo staat klaar om met je mee te gaan! 
Met reis- of campingequipment, een bezoekje aan de bouwmarkt  
of je wekelijkse boodschappen heeft hij geen enkel probleem.CARGO KALLE

PAKKO

KLAAR VOOR KLEINE
EN GROTE AVONTUREN!

• Kalle is de kleinste van de Cargo-familie en biedt verrassend veel plek: compact formaat en toch belastbaar!
•  Pakko en Tuure zijn even groot. De extra Croozer Airpad® vering zorgt er bij de Tuure voor dat hij bijzonder rustig 

loopt, ook off-road.
• Een stabiele bodemplaat zorgt voor een veilig transport.
• De kap met ritssluiting beschermt je bagage tegen vuil en regen - snel open, snel dicht!
• 45 kg bijlading voor alle drie modellen.

TUURE

Met Croozer AirPad® vering!



REGENHOES
• Waterkolom 5000mm 

• Lightning yellow met reflecterende strepen:  
opvallen bij slecht zicht

• Lussen voor het bevestigen van lampjes op batterijen
• 2 versies: passend voor Kalle en Pakko/Tuure

KALLE PAKKO TUURE
L x B x H (zonder dissel) 71 x 64 x 54 cm 81 x 69 x 63 cm 82 x 75 x 63 cm

L x B x H gevouwen (zonder dissel) 79 x 58 x 21 cm 81 x 64 x 23 cm 87 x 68 x 26 cm

L x B x H binnenruimte 70 x 43 x 33 cm 80 x 48 x 40 cm 80 x 48 x 40 cm

L x B laadopening 62 x 41 cm 68 x 47 cm 70 x 46 cm

Inhoud bagageruimte 92 L 135 L 135 L

gewicht (met dissel) 8,0 kg 9,0 kg 10,6 kg

bijlading max. 45 kg 45 kg 45 kg

Croozer AirPad® vering

Kleur Lemon green Campfire red Olive green

VOOR HET GEVAL DAT!
DE CROOZER CARGO ACCESSOIRES -

VOUWGARAGE
• Beschermt de geparkeerde Cargo tegen vocht, stof en vuil
• Afwasbaar
• Passend voor alle drie modellen

BOLDERKARSET
• Trekstang kan in de lengte worden aangepast

• Flexibel 6” zwenkwiel met opbergtas
• Passend voor alle drie modellen

Nog meer accessoires vind je op

CROOZER.COM/EN/CROOZER-ACCESSORIES

L



SIMPLY
ON THE MOVE

CYKELL bvba
Nijverheidslaan 60B
8540 Deerlijk
Belgium
info@cykell.com
www.cykell.com

WWW.CROOZER.COM

Goed voor het milieu: gedrukt op 100% gerecycles papier.


