


EN İYİ OYUN
ARKADAŞINIZ!
Minik oyun arabaları ile oynarken yada video oyunlarında yarışırken hep gerçek bir 
arabanın hayalini kuranlar, artık düşleriniz gerçek oluyor. Çilek araba karyolalar ile 
rakipleri geride bırakmak ve finish çizgisini en önde geçip yarışın birincisi olmak artık 
çok kolay.

Hayaller son model bir Çilek araba karyola ile gerçek oluyor. Çilek’in konforlu araba 
karyolaları ile tanışın, hem odanızı hem de düşlerinizi yenileyin!  
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TURBOMAXCOUPEGTI

BiTURBO

FARKLI
MODELLER

ORTAK
DÜŞ!

Çilek’in birbirinden farklı araba karyola modelleri ile size en uygun düşü 
seçmeniz mümkün.

Çilek tasarımcı ve mühendisleri tarafından ince detaylar düşünülerek 
geliştirilen ve Avrupa Birliği sağlık ve güvenlik kriterlerine uygun olarak 
üretilen araba karyolalar ile hem içinizdeki yarışçıyı açığa çıkarın hem de 
rahat bir uykunun keyfine varın. 
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Çilek Araba Karyolalarının full+full modeli…

Tüm çocukların düşlerini süsleyen efsane…

En hızlı, güçlü ve sportif oyun arkadaşı…

GTI
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BAKIŞLAR
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            HER
BÜYÜK YARIŞÇININ
                            HAYALİ!
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     HER
ÖNEMLİ YARIŞIN 

KESİN
        BİRİNCİSİ!
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GTI Araba Karyola, 
tıpkı gerçek bir araç gibi 
uzaktan kumanda ile 
açılır, kapanır ve 
kumandanın düğmesine 
her basışta 
sizi yeni bir 
sürpriz karşılar.

01 Motor sesi ile birlikte LED arka 
sinyaller, ön farlar ve sis lambaları 
devreye girer.

02 Hızlanma efekti ile birlikte jant LED 
ışıkları açılır ve dönerek görsel bir 
şölen sunar.

03 Jant ışıkları sakin moda geçer ve diğer
tüm LED farlar söner

04 Tüm LED ışıklar açık konuma geçer.

GTI ÖZELLİKLER KARBON FİBER ÖN 
SPOYLERLER, PETEK 
DOKULU ÖN PANJUR VE 
GERÇEKÇİ PLAKALIK

BAŞUCUNDA SPOR 
ÖZEL DİKİŞLİ 
DERİ KOLTUKLAR

ÇELİK GÖRÜNÜMLÜ ÇİFT 
EGSOZ ÇIKIŞI

ARACINIZIN
KUMANDASI İLE

DÜŞLERİNİZ
PARMAKLARINIZIN

UCUNDA!

06Klakson tuşu ile korna çalınır.

05Kapatma tuşuyla tüm ışıklar 
kapanır. 
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ANİMASYONLU AÇILIŞ 
ÖZELLİĞİNE SAHİP 
LED ÖN FARLAR 
VE SİS FARLARI

AÇILIŞTA DEVREYE GİREN 
LED ARKA SİNYAL

KORUMA AMAÇLI; 
DOLGULU DERİ
İÇ DÖŞEME

BLUETOOTH VE RADYOLU 
USB VE MICRO SD 
MUZİK ÇALARFREN KALİPERİ VE 5 BİJONU 

İLE ÇOK KATMANLI YILDIZ 
JANTLAR

KORKULUK GÖREVİ 
GÖREN DIN EN 14072 
STANDARTINDA KIRILMAZ 
AKRİLİK CAMLAR 
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GTI RENK SEÇENEKLERİ

KIRMIZI

FÜME

BEYAZ

PEMBE

20.02.1330.01

20.02.1332.01

20.02.1340.01

20.02.1331.01

TEKNİK DETAYLAR
•GTI araba karyolanın dış yüzeyinde sağlığa zararı olmayan güvenli polistiren parlak 
malzeme kullanılmıştır. 

•Kullanılan melamin yonga levhalar 16 mm kalınlığında ve E1 salınım standartlarında 
olup, çizilmeye, solmaya ve neme dayanıklıdır.  Kenarlar yumuşak bir yüzey sağlayan 
2mm bant ile kaplıdır. 

•Başucundaki deri spor koltuklar ve karyola deri iç döşemeleri yumuşak bir yüzey sunarak 
darbelere karşı koruma sağlar. Sportif dikişler ise gerçek bir spor otomobil hissi oluşturur. 

•GTI araba karyolanın iki yanındaki camlar kırılmaz pleksiglas malzemesinden üretilmiş 
olup, DIN EN 14 072 standartlarındadır. Pleksiglas camlar spor bir görünümün yanında 
yatak korkuluğu görevi de üstlenir. 

•Ön farlar, sis farları, jant ışıkları, alt gövde ışığı ve arka stoplar dahil tüm aydınlatmalarda 
enerji tasarruflu, uzun ömürlü ve ısı yaymayan LED teknolojisi kullanılmıştır. 

•Aydınlatmalar %100 güvenli 12 volt adaptör sistemi ile çalışmaktadır.  

•GTI araba karyolada 90x195 cm boyutlarında, ön kısmı oval özel yataklar kullanılmaktadır. 
Özel yataklar ayrı satılmakta olup, paket içeriğine dahil değildir.

•Başucunda kullanılan Music Player sistemi, USB ve Micro SD girişleri desteklemekte 
ve USB portu ile şarj edebilme özelliğine sahiptir. Telefonlarınızı kablo yada bluetooth 
teknolojisi ile Music Player’a bağlayabilir veya FM radyosu ile müziğinizi araba karyolanızın 
konforunda dinleyebilirsiniz. Music Player haricen masa veya komodin üstünde de 
kullanılabilir. Music Player GTI araba karyolaya dahildir. 

•GTI araba karyolaya bir adet uzaktan kumanda dahildir. Çilek şeklindeki özel uzaktan 
kumanda ile araba karyolanızın 4 kademeli ses ve aydınlatma sistemini kontrol edebilir, 
ayrıca korna çalabilirsiniz. 

•Çilek araba karyolalar, Almanya LGA tarafından belirlenen yüksek güvenlik ve kalite 
normlarında üretilmektedir. TÜV-GS ve TSE standartlarına sahiptir.

SERTİFİKALAR

ÖLÇÜLER

Genişlik
127, 5 cm

Yükseklik
80,2 cm

Derinlik
230,6 cm

Ağırlık
97 kg

ÖDÜLLER

20 21YARIŞA VAR MISIN? - GTI
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2322 YARIŞA VAR MISIN? - BİTURBO

BİTURBO
Sen gaza basınca diğerleri seni hep
arkadan izler. Odanda yarışa katıl 
birincilik kupasını BiTurbo ile
sen kucakla!
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PİST SENİ 
         BEKLİYOR!
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EĞLENCEYİ
       GAZLAYIN!
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TEKNİK DETAYLAR
•BiTurbo araba karyolanın dış yüzeyinde sağlığa zararı olmayan güvenli polistiren parlak 
malzeme kullanılmıştır. 

•Kullanılan melamin yonga levhalar 16 mm kalınlığında ve E1 salınım standartlarında 
olup, çizilmeye, solmaya ve neme dayanıklıdır.  Kenarlar yumuşak bir yüzey sağlayan 
2mm bant ile kaplıdır. 

•BiTurbo araba karyolanın iki yanındaki camlar kırılmaz pleksiglas malzemesinden 
üretilmiş olup, DIN EN 14 072 standartlarındadır. Pleksiglas camlar spor bir görünümün 
yanında yatak korkuluğu görevi de üstlenir. 

•Ön farlar, sis farları, jant ışıkları, alt gövde ışığı ve arka stoplar dahil tüm aydınlatmalarda 
enerji tasarruflu, uzun ömürlü ve ısı yaymayan LED teknolojisi kullanılmıştır. 

•Aydınlatmalar %100 güvenli 12 volt adaptör sistemi ile çalışmaktadır.  

•BiTurbo araba karyolada 90x195 cm boyutlarında, ön kısmı oval özel yataklar 
kullanılmaktadır. Özel yataklar ayrı satılmakta olup, paket içeriğine dahil değildir.

• BiTurbo araba karyolaya bir adet uzaktan kumanda dahildir. Çilek şeklindeki uzaktan 
kumanda ile araba karyolanızın ses ve aydınlatma sistemini kontrol edebilirsiniz.

• Çilek araba karyolalar, Almanya LGA tarafından belirlenen yüksek güvenlik ve kalite 
normlarında üretilmektedir. TÜV-GS ve TSE standartlarına sahiptir.

SERTİFİKALAR

ÖLÇÜLER

Genişlik
126 cm

Yükseklik
66 cm

Derinlik
225 cm

Ağırlık
73,5 kg

ÖDÜLLER

2928 YARIŞA VAR MISIN? - BİTURBO

KIRMIZI

FÜME

BEYAZ
20.02.1336.00

20.02.1334.00

20.02.1335.00

BİTURBO RENK SEÇENEKLERİ



TEKNİK DETAYLAR
•BiTurbo araba karyolanın dış yüzeyinde sağlığa zararı olmayan güvenli polistiren parlak 
malzeme kullanılmıştır. 

•Kullanılan melamin yonga levhalar 16 mm kalınlığında ve E1 salınım standartlarında 
olup, çizilmeye, solmaya ve neme dayanıklıdır.  Kenarlar yumuşak bir yüzey sağlayan 
2mm bant ile kaplıdır. 

•BiTurbo araba karyolanın iki yanındaki camlar kırılmaz pleksiglas malzemesinden 
üretilmiş olup, DIN EN 14 072 standartlarındadır. Pleksiglas camlar spor bir görünümün 
yanında yatak korkuluğu görevi de üstlenir. 

•Ön farlar, sis farları, jant ışıkları, alt gövde ışığı ve arka stoplar dahil tüm aydınlatmalarda 
enerji tasarruflu, uzun ömürlü ve ısı yaymayan LED teknolojisi kullanılmıştır. 

•Aydınlatmalar %100 güvenli 12 volt adaptör sistemi ile çalışmaktadır.  

•BiTurbo araba karyolada 90x195 cm boyutlarında, ön kısmı oval özel yataklar 
kullanılmaktadır. Özel yataklar ayrı satılmakta olup, paket içeriğine dahil değildir.

• BiTurbo araba karyolaya bir adet uzaktan kumanda dahildir. Çilek şeklindeki uzaktan 
kumanda ile araba karyolanızın ses ve aydınlatma sistemini kontrol edebilirsiniz.

• Çilek araba karyolalar, Almanya LGA tarafından belirlenen yüksek güvenlik ve kalite 
normlarında üretilmektedir. TÜV-GS ve TSE standartlarına sahiptir.
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3130 YARIŞA VAR MISIN? - TURBOMAX

Hem hızlı ve iddiali hem de şık ve göşterişli. 
İçindeki yarışçıyı ortaya çıkarıp her zaman
en önde gitme vaktin geldi!

TURBOMAX
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MAKSİMUM
        HIZ

MAKSİMUM
              KEYİF...
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35BÖLÜM ADI

DÜŞLERİNİZİ    
       TURBO’LAYIN!
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TEKNİK DETAYLAR
•TurboMax araba karyolanın dış yüzeyinde sağlığa zararı olmayan güvenli polistiren 
parlak malzeme kullanılmıştır. 

•Kullanılan melamin yonga levhalar 16 mm kalınlığında ve E1 salınım standartlarında 
olup, çizilmeye, solmaya ve neme dayanıklıdır.  Kenarlar yumuşak bir yüzey sağlayan 
2mm bant ile kaplıdır. 

•TurboMax araba karyolada elektrik sistemi bulunmamaktadır.

•TurboMax araba karyolada 90x195 cm boyutlarında, ön kısmı oval özel yataklar 
kullanılmaktadır. Özel yataklar ayrı satılmakta olup, paket içeriğine dahil değildir.

•Çilek araba karyolalar, Almanya LGA tarafından belirlenen yüksek güvenlik ve kalite 
normlarında üretilmektedir. TÜV-GS ve TSE standartlarına sahiptir.

SERTİFİKALAR

ÖLÇÜLER

Genişlik
126 cm

Yükseklik
66 cm

Derinlik
225 cm

Ağırlık
73,5 kg

ÖDÜLLER

3736 YARIŞA VAR MISIN? - TURBOMAX

KIRMIZI

FÜME

BEYAZ

PINKY

20.02.1339.00

20.02.1333.00

20.02.1338.00

20.02.1329.00

TURBOMAX RENK SEÇENEKLERİ



TEKNİK DETAYLAR
•TurboMax araba karyolanın dış yüzeyinde sağlığa zararı olmayan güvenli polistiren 
parlak malzeme kullanılmıştır. 

•Kullanılan melamin yonga levhalar 16 mm kalınlığında ve E1 salınım standartlarında 
olup, çizilmeye, solmaya ve neme dayanıklıdır.  Kenarlar yumuşak bir yüzey sağlayan 
2mm bant ile kaplıdır. 

•TurboMax araba karyolada elektrik sistemi bulunmamaktadır.

•TurboMax araba karyolada 90x195 cm boyutlarında, ön kısmı oval özel yataklar 
kullanılmaktadır. Özel yataklar ayrı satılmakta olup, paket içeriğine dahil değildir.

•Çilek araba karyolalar, Almanya LGA tarafından belirlenen yüksek güvenlik ve kalite 
normlarında üretilmektedir. TÜV-GS ve TSE standartlarına sahiptir.
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3938 YARIŞA VAR MISIN? - COUPE

COUPE
Hem sportif hem de yalın bir görünüş arayanlar 

için Coupe ile gaza basma vakti geldi.

En maceralı yollar seni bekliyor!
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İSTER
   ARKADAŞINLA
                     BERABER!
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İSTER SADECE
             SANA...   
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TEKNİK DETAYLAR
•Kullanılan melamin yonga levhalar 16 mm kalınlığında ve E1 salınım standartlarında 
olup, çizilmeye, solmaya ve neme dayanıklıdır.  Kenarlar yumuşak bir yüzey sağlayan 
2mm bant ile kaplıdır. 

•Coupe araba karyolada bölgesel olarak sağlığa zararı olmayan güvenli polistiren parlak 
malzeme kullanılmıştır. 

•Coupe araba karyolada elektrik sistemi bulunmamaktadır.

•Coupe araba karyolada 90x190 cm boyutlarında ve Coupe arkadaş yatağının alt kısmında 
ise 90x180cm boyutlarında standart yataklar kullanılmaktadır. Ürün içeriğine özel yatak 
dahil değildir.

•Çilek araba karyolalar, Almanya LGA tarafından belirlenen yüksek güvenlik ve kalite 
normlarında üretilmektedir. TÜV-GS ve TSE standartlarına sahiptir. SERTİFİKALAR

Te
kl

i
Ar

ka
da

ş

ÖLÇÜLER

Genişlik
109 cm

Yükseklik
80,5 cm

Derinlik
208 cm

Ağırlık
57 kg

Genişlik
107 cm

Yükseklik
82,5 cm

Derinlik
209,5 cm

Ağırlık
99,3 kg

ÖDÜLLER
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COUPE 
RENK SEÇENEKLERİ

KIRMIZI

KIRMIZI

FÜME

BEYAZ

FÜME

BEYAZ

COUPE (ARKADAŞ YATAĞI)
RENK SEÇENEKLERİ

20.03.1304.00

20.03.1306.00

20.03.1307.00

20.03.1310.00

20.03.1305.00

20.03.1308.00
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ÇİLEK’LE   
DÜŞLE!
Çilek Araba Karyolaları eğlencenin yanında çocukların hayal güçlerini geliştirir, oda-
larını daha çok sevmelerine ve kendi yataklarında uyumalarına yardımcı olur. Fonksiy-
onel ve güvenli Çilek Araba Karyolaları ile sağlıklı gelişim odada başlar. Çilek odasında-
ki eğlence düşlere, düşler ise yaratıcılık ve vizyona dönüşür. 

Burası Senin Odan, Çilek’le düşle…
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güvenli Çilek Araba Karyolaları ile sağlıklı gelişim odada başlar. Çilek odasındaki eğlence 
düşlere, düşler ise yaratıcılık ve vizyona dönüşür. 
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