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РОЗМІРИ І ВАГИ  / SIZE AND WEIGHT / РАЗМЕРЫ И ВЕС:

GALLO

суперлегкий
super lightweight

супер легкий



             Gallo is a novelty pram in ADAMEX offer. A modern carrycot is made of piocelan, which provides excellent thermal and acoustic insu-
lation while keeping the lowest weight. It has vents and ventilation channels for proper maintenance of thermal comfort. Detachable sun 
visor and a zipped ventilation segment of the canopy increase travel comfort. The zipped foot cover allows quick access to the child without 
having to remove the entire cover. Gallo sport seat is fully adjustable, has an extendable footrest, comfortable foot cover and five-point 
seat belts. The leather-trimmed barrier is detachable and tilting. The sport seat canopy can be extended and has a ventilation window. The 
frame can be folded together with the sport seat for easy transport. The set includes a bag for accessories, rain cover, mosquito net, gloves, 
changing pad and a shoulder strap. The trolley stands on reliable tubeless wheels and has an adjustable rear axle suspension, integrated 
brake and front swivel wheel lock.

                 Модель Gallo – новинка в ассортименте производителя детских колясок ADAMEX.
Современная люлька изготовлена из пиоцелана, который обеспечивает отличную термо- и звукоизоляцию, и при этом обладает 
наименьшим весом. В люльке имеются отверстия и вентиляционные каналы для поддержания надлежащего температурного 
режима. Наличие отстегиваемого козырька от солнца и расстегивающегося сегмента капора с вентиляционным окошком повышает 
комфортность прогулок. Расстегивающийся чехол позволяет получить быстрый доступ к ребенку без необходимости снимать 
чехол полностью. 
Прогулочный блок коляски Gallo полностью регулируется, имеет удлиненную подножку, удобный чехол и пятиточечные ремни 
безопасности. Обшитый кожей барьер съемный и откидной. Капюшон может быть увеличен с помощью дополнительного клина 
и имеет закрывающееся вентиляционное окно. Каркас коляски можно сложить вместе с прогулочным сиденьем, что облегчает 
транспортировку.
В комплект входит сумка для мамы, дождевик на коляску, москитная сетка, рукавицы для коляски, пеленатор и плечевой ремень.
Данная модель коляски имеет надежные бескамерные колеса, регулируемую подвеску задней оси, встроенный тормоз и 
блокировку передних поворотных колес.

              Модель Gallo – це новинка в асортименті виробника дитячих візочків ADAMEX.
Сучасна люлька виготовлена з піоцелану, який забезпечує відмінну термо- та звукоізоляцію при одночасному збереженні найнижчої 
ваги. Має вентиляційні отвори і канали для підтримання комфортного температурного режиму. Відстібний дашок від сонця і 
розстібний сегмент капюшона з вентиляційним віконечком підвищують комфортність прогулянок. Чохол люльки розстібається, що 
дозволяє отримати швидкий доступ до дитини без необхідності знімати чохол повністю. 
Прогулянковий блок візочка Gallo повністю регулюється, має підставку для ніжок з можливістю подовження, зручний чохол і 
п’ятиточкові ремені безпеки. Обшитий шкірою бампер можна відхилити або відстібнути. Капюшон можна збільшити за рахунок 
додаткової вставки, він також має вентиляційне віконечко, що закривається. Каркас візочка можна скласти разом із прогулянковим 
блоком, що полегшує транспортування.
В комплект входить сумка для аксесуарів, дощовик, москітна сітка, рукавиці, матрацик для сповивання і ремінь на плече.
Візочок має надійні безкамерні шини і має регульовану підвіску задньої осі, вбудоване гальмо і блокування передніх поворотних 
коліс.

HAND WASH ONLY

UA  Вбудоване гальмо для одночасного блокування 
обох задніх коліс.
EN  The integrated brake which blocks both rear wheels 
at the same time.
RU   Встроенный тормоз, блокирующий 
одновременно два колеса.

UA  П’ятиточкові паски безпеки.
EN  5-point safety belts.
RU  Пятиточечные ремни безопасности.

UA  фобні матеріали.
EN  Impregnated fabrics.
RU  Непромокаемые ткани.

UA  Матрац виготовлений з натурального 
кокосового волокна.
EN  The mattress made of natural coconut fibres.
RU  Матрас из натуральных кокосовых 
волокон.

UA  Обшивка захищає від ультрафіолетового 
випромінювання.
EN  The upholstery which provides protection from 
ultraviolet radiation.
RU  Обивка, предохраняющая от УФ-излучения.

UA  Екошкіра.
EN  Ecological leather.
RU  Экологическая кожа.

UA  Тканини безпечні для використання.
EN  Fabrics safe for the user.
RU  Ткани безопасны для пользователя.

UA  Підкладка 100% бавовни.
EN  100% cotton lining.
RU  100% хлопок подкладка.

UA  Блокування, що запобігає мимовільному 
розкладанню каркасу.
EN  The lock which prevents the chassis from accidental 
folding.
RU  Блокировка предотвращает автоматическое 
открытие рамы.

UA  Елементи обшивки прати вручну при температурі 
не вище 30 °C.
EN  Wash upholstery elements by hand at 30C. 
RU  Элементы обивки стирать вручную при 30 гр.

UA  Безкамерні шини, що не потребують 
обслуговування.
EN  Maintenance-free tubeless wheels. 
RU  Не требующие обслуживания бескамерные 
колеса. 

UA  Спеціальна система додаткової амортизації 
передніх коліс.
EN  Special front fork suspension system.
RU  Специальная амортизация передних колес. 

UA

EN

RU
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UA - Ручка-переноска, що 
закривається замком-блискавкою
EN - zipped carrying handle
RU - держатель для переноса 
закрывающийся замком

UA - двоступенева регуляція жорсткості 
амортизації 
EN - adjustable suspension hardness
RU - интегрированный тормоз

UA - Регульована вентиляція люльки
EN - adjustable carrycot ventilation
RU - регулируемая вентиляция низа гондолы  

UA - містка корзина, що закривається, з 
легким доступом
EN - zipped, spacious, easily accessible 
shopping basket
RU - вместительная, закрывающаяся 
корзина с удобным доступом

UA - Екологічний водовідштовхуючий 
матеріал
EN - waterproof, ecological fabric   
RU - экологически чистая, водостойкая ткань

UA - Блокування повороту коліс   
EN - swivel front wheels with lock
RU - блокировка поворота колес      

UA - Безкамерні шини, що не потребують 
обслуговування
EN - service free, tubeless tires
RU - непробиваемые колеса, не требующие 
обслуживания

UA - Підстаканник
EN - cupholder
RU - держатель для 
бутылочки (кружки) 

UA - Додаткова амортизація 
передньої вилки
EN - anti impact suspension of the 
front forks
RU - дополнительная амортизация 
передней вилки

UA - Просте встановлення та знімання 
люльки типу „click” 
EN - „one-click” mounting and dismoun-
ting of the carrycot
RU - простой способ пристегивания и 
отстегивания гондолы типа «one-click»

UA - Відстібний чохол для ніжок на замку-блискавці
EN - zipped footcover
RU - отстегивающийся/закрывающийся на молнию чехол

UA - Віконечко чохла люльки
EN - a window in the carrycot footcover
RU - окно чехла гондолы

UA - Розкладний дашок
EN - adjustable sunshade
RU - раскладной козырек

UA - плавне регулювання спинки у 
люльці
EN - adjustable carrycot backrest
RU - регулируемая спинка в гондоле

UA - регульований дах
EN - adjustable canopy
RU - регулируемая будка

UA - Регульована ручка 
EN - adjustable handle
RU - регулируемая ручка

UA - Містка торба для 
аксесуарів
EN - spacious accessory bag
RU - вместительная сумка для 
аксессуаров

UA - Вентиляція капюшона люльки, що 
закривається замком
EN - zipped carrycot ventilation window
RU - вентиляция будки гондолы, 
закрывающаяся на замок
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UA- Ручка-переноска, що 
закривається замком-блискавкою 

EN - zipped carrying handle

RU - держатель для переноса, 
закрывающийся замком

UA - Регульована вентиляція 
люльки 

EN- adjustable carrycot ventilation

RU - регулируемая вентиляция 
низа гондолы  

UA - містка корзина, що 
закривається, з легким доступом 

EN - zipped, spacious, easily acces-
sible shopping basket

RU - вместительная, 
закрывающаяся корзина с 
удобным доступом

UA- Екологічний 
водовідштовхуючий матеріал, що 
захищає від УФ-випромінювання  

EN - waterproof, ecological fabric 
with UV filter

RU - экологически чистая, 
водостойкая ткань, защищающая 
от УФ-лучей

UA - Блокування повороту коліс   

EN- swivel front wheels with lock

RU - блокировка поворота колес      

UA- Антипрокольні колеса, що не 
потребують обслуговування 

EN- service free, tubeless tires

RU - непробиваемые колеса, не 
требующие обслуживания

UA - Вентиляція капюшона 
люльки, що закривається замком

EN- zipped carrycot ventilation 
window

RU - вентиляция будки гондолы, 
закрывающаяся на замок

UA- Підстаканник

EN- cupholder

RU - держатель для бутылочки 
(кружки) 

UA - двоступенева регуляція 
жорсткості амортизації – задня вісь.
Вбудоване гальмо, що блокує обидва 
задні колеса - SAFE STOP

EN - adjustable hardness of the rear 
suspension. Integrated brake SAFE 
STOP

RU - интегрированный тормоз, 
блокирующий оба задних колеса - 
SAFE STOP

UA - плавне регулювання спинки 
у люльці за допомогою ручки, що 
крутиться 

EN - carrycot backrest adjustable 
with a knob. Coconut fibre matress

RU - плавно регулируемая спинка в 
гондоле, выполняемое с помощью 
крутящейся ручки

UA- Додаткова амортизація 
передньої вилки 

EN- anti impact suspension of the 
front forks

RU - дополнительная амортизация 
передней вилки

UA- Просте встановлення та 
знімання люльки типу „click” 

EN - „one-click” mounting and 
dismounting of the carrycot

RU - простой способ пристегивания 
и отстегивания гондолы типа 
«one-click»

EC Easy Carrying

AIS Anti Impact SystemFA Fully Adjustable

PF Puncture Free

OC One-ClickHS Hardness Adjust

WP Weather Proof

AF Air Flow

AF Air Flow



UA - регульована підставка для ніг 
EN - adjustable footrest
RU - регулируемая подставка для ног

UA - Вентиляція в капюшоні прогулянкового блоку 
EN - zipped ventilation window in sport seat canopy
RU - вентиляция прогулочной будки

UA - збільшена будка в прогулянкової версії
EN - extendable sport seat canopy
RU - увеличенная будка в прогулочной версииUA - Розкладний дашок

EN - adjustable sunshade
RU - раскладной козырек

UA - Відстібний бампер 
EN - removable bumper
RU - отстегивающийся барьерчик

UA -  Ручка-переноска, що 
закривається замком-блискавкою
EN - zipped carrying handle
RU - держатель для переноса, 
закрывающийся замком

UA - п’ятиточкові паски безпеки 
EN - five point safety belts
RU - пятиточечные ремни безопасности

UA - регульована спинка 
EN - adjustable backrest
RU - регулируемая спинка

UA - Регульована ручка
EN - adjustable handle
RU - регулируемая ручка

UA - містка корзина, що закривається, з 
легким доступом
EN - zipped, spacious, easily accessible 
shopping basket
RU - вместительная, закрывающаяся 
корзина с удобным доступом

UA - Блокування повороту коліс 
EN - swivel front wheels with lock
RU - блокировка поворота колес      
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UA- Система складання каркас 
візочка складається до невеликих 
розмірів і блокується від 
мимовільного розкладання 

EN- compact size after folding, fol-
ding lock system „safe-lock”

RU- система складывания - стеллаж, 
складывающийся до небольших 
размеров, снабжен блокадой 
самопроизвольного раскладывания

Прогулянковий блок 
складається разом з каркасом 

UA- Віконечко чохла люльки 

EN - a window in the carrycot 
footcover for maintaining eye 
contact with the baby

RU - окно чехла гондолы

UA- Відстібний чохол для ніжок 
на замку-блискавці 

EN - zipped footcover

RU - отстегивающийся/
закрывающийся на молнию чехол

UA- Вентиляція в капюшоні 
прогулянкового блоку 

EN - zipped ventilation window in 
sport seat canopy

RU - вентиляция прогулочной 
будки

UA- плащ та москітна сітка 

EN - rain cover, mosquito net

RU - дождевик и москитная 
сетка

UA- Більший капюшон у 
прогулянковому блоці 

EN - Extendable sport seat 
canopy

RU - увеличенная будка в 
прогулочной версии

UA- Регульована ручка 

EN - adjustable handle

RU - регулируемая ручка

UA- Зимові рукавиці на 
напрямні візочка 

EN - hand warmers for the 
handle

RU - зимние перчатки для 
катания коляски

UA- п’ятиточкові паски безпеки 

EN - five point safety belts

RU - пятиточечные ремни 
безопасности

UA- Розкладний дашок 

EN - adjustable sunshade

RU - раскладной козырек

UA- Містка торба для 
аксесуарів 

EN - spacious accessory bag

RU - вместительная сумка для 
аксессуаров

UA- Відстібний бампер 

EN - removable, tilting bumper

RU - отстегивающийся 
барьерчик

CSS Compat Size System

AF Air Flow

FA Fully Adjustable

FPS Five-Point Safety EL Easy Lock
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Dział Handlowy
+48 34 328 00 32 wew.34-Aneta Ostrowska
+48 34 328 00 32 wew.32-Aneta Dejewska
+48 34 328 00 32 wew.31-Łukasz Tabaka

 

Sales Department for English speaking customers:
Mon-Fri 8:00 - 16:00

Piotr Świtalski 
mob.: +48 726 444 555

tel.: +48 34 328 00 32 ext. 41
mail: piotr@adamex.pl

Luk Tabaka
mob.: +48 601 494 909

tel. +48 34 328 00 32 ext. 31
mail: adamex.pl@gmail.com

Przedstawiciel Handlowy - na terenie Polski
Artur Linscheid, gsm +48 726 444 666

e-mail: a.linscheid@adamex.pl

Serwis - Polska 
Pn-Pt 8:00 - 16:00

Kamil Pluta
gsm +48 609 449 445

e-mail: reklamacje@adamex.pl

Edyta Kotlińska
gsm +48 609 969 444

e-mail: serwis@adamex.pl

ADAMEX:
42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57,

POLAND
tel.: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32

fax: +48 34 370 66 90
e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl

Телефон только для оптовых, русскоязычных клиентов.
Контакт не предназначен для индивидуальных клиентов 

и контактов по вопросам сервисного обслуживания.
gsm: +48 601 528 414 

e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl


