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MOOV to rowerek biegowy, który zapewni Twojemu 
dziecku fantastyczną naukę balansowania poprzez 
przyjemną zabawę w trakcie rowerowych prze-
jażdżek. Rama rowerka oraz koła wykonane są ze 
stopu magnezu, który  charakteryzuje  się większą 
wytrzymałością. Stop magnezu to także zwiększo-
na lekkość w porównaniu do wszystkich innych 
rowerków. Piankowe opony oraz miękkie siedzisko 
to maksymalnie wygodna jazda Twojego malucha. 
Unikatowy styl rowerka zapewniają koła i felgi oraz 
charakterystyczne otwory w ramie, które służyć 
będą Tobie, jako wygodny uchwyt do przenoszenia 
rowerka.

Zalety rowerka MOOV:
●  lekki - rama ze stopu magnezu
●  opony z pianki EVA
●  miękkie, wyprofilowane siedzisko
●  gumowe  
●  regulacja siodełka 
●  rama z uchwytem do przenoszenia 
●  od 3 roku życia
●  do 25 kg

EN

MOOV is a balance bike that will provide your 
child with a fantastic learning how to balance by 
having fun while cycling. The frame of the bicycle 
and the wheels are made of magnesium alloy, 
which is characterized by greater durability. The 
magnesium alloy also offers increased lightness 
compared to all other bikes. Foam tires and a soft 
seat ensure maximum comfort for your toddler. 
The unique style of the bike is ensured by the 
wheels and rims as well as the characteristic 
holes in the frame, which will serve you as a com-
fortable handle for carrying the bike.

Advantages of the bicycle MOOV:
● light - magnesium alloy frame
● EVA tires
● soft, contoured seat
● rubber handles
● steering wheel adjustment
● saddle adjustment
● frame with carrying handle
● from the age of 3
● up to 25 kg

MOOV
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OSTRZEŻENIE: Produkt przeznaczony dla dziecka w wieku 
powyżej 3 lat, którego waga nie przekracza 30 kg. Podczas 
użytkowania, niezbędne jest stosowanie środków ochronnych 
(ochraniacze na łokcie i kolana, kask, rękawice oraz wygodne 
buty). Rowerek nie może być używany w ruchu ulicznym. 
Dziecko może korzystać z rowerka tylko pod nadzorem osoby 
dorosłej. Przed rozpoczęciem użytkowania rowerka, wytłumacz 
dziecku zasady bezpieczeństwa, żeby uniknąć upadków, 
zderzeń oraz uszkodzeń ciała dziecka lub innych uczestników 
ruchu.

WARNING: This product is intended for a child over 3 years old 
with a maximum weight of 30 kgs. For protective measures use 
helmet, gloves, knee and elbow pads, comfortable shoes. Do not 
use in traffic. For use under the direct supervision of an adult. To 
prevent falls, collisions or even harm caused to third parties, the 
safety rules and caution should be explained to the child before 
the first bike ride.

WICHTIGE HINWEISE: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, 
wenn Ihr Kind mehr als 30 kg wiegt. Um die vollständige 
Sicherheit zu gewahrleisten, muss das Kind, das auf dem 
Kinderfahrrad fährt, mit einem Helm und Protektoren (Knie- 
und Ellbogenschutzer) ausgestattet sein und fest angebrachte 
Schuhe haben, um ein Abrutschen vom Fuß zu verhindem. Das 
Kinderfahrrad darf nicht auf verkehrsberuhigten Straßen 
fahren. Das Kind, das das Produkt verwendet, muss unter 
ständiger und ununterbrochener Aufsicht eines Eltemteils 
stehen.

EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2011+A1:2014 
EN71-3:2013+A3:2018

BATCH NUMBER: MOMI012021

Simply together
Simply together

Index:  ROBI00013
PL MoMi MOOV Rowerek biegowy magnezowy limonkowy
EN MoMi MOOV Magnesium balance bicycle lime

Producent/Producer:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 
50-428 Wrocław, Poland
Wyprodukowano w / Made in PRC

Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii 
Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu 
oraz zezwolenia na jego użytkowanie. 

The product meets the requirements of the European 
Union norms and standards in terms of product safety 
and the permission to use it. 

Das Produkt wurde nach den gelten EN-normen und 
EN-standards getestet.

MAX
30 kg

MOOV
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MOOV to rowerek biegowy, który zapewni Twojemu 
dziecku fantastyczną naukę balansowania poprzez 
przyjemną zabawę w trakcie rowerowych prze-
jażdżek. Rama rowerka oraz koła wykonane są ze 
stopu magnezu, który  charakteryzuje  się większą 
wytrzymałością. Stop magnezu to także zwiększo-
na lekkość w porównaniu do wszystkich innych 
rowerków. Piankowe opony oraz miękkie siedzisko 
to maksymalnie wygodna jazda Twojego malucha. 
Unikatowy styl rowerka zapewniają koła i felgi oraz 
charakterystyczne otwory w ramie, które służyć 
będą Tobie, jako wygodny uchwyt do przenoszenia 
rowerka.

Zalety rowerka MOOV:
●  lekki - rama ze stopu magnezu
●  opony z pianki EVA
●  miękkie, wyprofilowane siedzisko
●  gumowe  
●  regulacja siodełka 
●  rama z uchwytem do przenoszenia 
●  od 3 roku życia
●  do 25 kg

EN

MOOV is a balance bike that will provide your 
child with a fantastic learning how to balance by 
having fun while cycling. The frame of the bicycle 
and the wheels are made of magnesium alloy, 
which is characterized by greater durability. The 
magnesium alloy also offers increased lightness 
compared to all other bikes. Foam tires and a soft 
seat ensure maximum comfort for your toddler. 
The unique style of the bike is ensured by the 
wheels and rims as well as the characteristic 
holes in the frame, which will serve you as a com-
fortable handle for carrying the bike.

Advantages of the bicycle MOOV:
● light - magnesium alloy frame
● EVA tires
● soft, contoured seat
● rubber handles
● steering wheel adjustment
● saddle adjustment
● frame with carrying handle
● from the age of 3
● up to 25 kg

MOOV
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OSTRZEŻENIE: Produkt przeznaczony dla dziecka w wieku 
powyżej 3 lat, którego waga nie przekracza 30 kg. Podczas 
użytkowania, niezbędne jest stosowanie środków ochronnych 
(ochraniacze na łokcie i kolana, kask, rękawice oraz wygodne 
buty). Rowerek nie może być używany w ruchu ulicznym. 
Dziecko może korzystać z rowerka tylko pod nadzorem osoby 
dorosłej. Przed rozpoczęciem użytkowania rowerka, wytłumacz 
dziecku zasady bezpieczeństwa, żeby uniknąć upadków, 
zderzeń oraz uszkodzeń ciała dziecka lub innych uczestników 
ruchu.

WARNING: This product is intended for a child over 3 years old 
with a maximum weight of 30 kgs. For protective measures use 
helmet, gloves, knee and elbow pads, comfortable shoes. Do not 
use in traffic. For use under the direct supervision of an adult. To 
prevent falls, collisions or even harm caused to third parties, the 
safety rules and caution should be explained to the child before 
the first bike ride.

WICHTIGE HINWEISE: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, 
wenn Ihr Kind mehr als 30 kg wiegt. Um die vollständige 
Sicherheit zu gewahrleisten, muss das Kind, das auf dem 
Kinderfahrrad fährt, mit einem Helm und Protektoren (Knie- 
und Ellbogenschutzer) ausgestattet sein und fest angebrachte 
Schuhe haben, um ein Abrutschen vom Fuß zu verhindem. Das 
Kinderfahrrad darf nicht auf verkehrsberuhigten Straßen 
fahren. Das Kind, das das Produkt verwendet, muss unter 
ständiger und ununterbrochener Aufsicht eines Eltemteils 
stehen.

EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2011+A1:2014 
EN71-3:2013+A3:2018

BATCH NUMBER: MOMI012021

Simply together
Simply together

Index:  ROBI00014
PL MoMi MOOV Rowerek biegowy magnezowy pomarańczowy
EN MoMi MOOV Magnesium balance bicycle orange

Producent/Producer:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 
50-428 Wrocław, Poland
Wyprodukowano w / Made in PRC

Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii 
Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu 
oraz zezwolenia na jego użytkowanie. 

The product meets the requirements of the European 
Union norms and standards in terms of product safety 
and the permission to use it. 

Das Produkt wurde nach den gelten EN-normen und 
EN-standards getestet.

MAX
30 kg

MOOV
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MOOV to rowerek biegowy, który zapewni Twojemu 
dziecku fantastyczną naukę balansowania poprzez 
przyjemną zabawę w trakcie rowerowych prze-
jażdżek. Rama rowerka oraz koła wykonane są ze 
stopu magnezu, który  charakteryzuje  się większą 
wytrzymałością. Stop magnezu to także zwiększo-
na lekkość w porównaniu do wszystkich innych 
rowerków. Piankowe opony oraz miękkie siedzisko 
to maksymalnie wygodna jazda Twojego malucha. 
Unikatowy styl rowerka zapewniają koła i felgi oraz 
charakterystyczne otwory w ramie, które służyć 
będą Tobie, jako wygodny uchwyt do przenoszenia 
rowerka.

Zalety rowerka MOOV:
●  lekki - rama ze stopu magnezu
●  opony z pianki EVA
●  miękkie, wyprofilowane siedzisko
●  gumowe  
●  regulacja siodełka 
●  rama z uchwytem do przenoszenia 
●  od 3 roku życia
●  do 25 kg

EN

MOOV is a balance bike that will provide your 
child with a fantastic learning how to balance by 
having fun while cycling. The frame of the bicycle 
and the wheels are made of magnesium alloy, 
which is characterized by greater durability. The 
magnesium alloy also offers increased lightness 
compared to all other bikes. Foam tires and a soft 
seat ensure maximum comfort for your toddler. 
The unique style of the bike is ensured by the 
wheels and rims as well as the characteristic 
holes in the frame, which will serve you as a com-
fortable handle for carrying the bike.

Advantages of the bicycle MOOV:
● light - magnesium alloy frame
● EVA tires
● soft, contoured seat
● rubber handles
● steering wheel adjustment
● saddle adjustment
● frame with carrying handle
● from the age of 3
● up to 25 kg

MOOV
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OSTRZEŻENIE: Produkt przeznaczony dla dziecka w wieku 
powyżej 3 lat, którego waga nie przekracza 30 kg. Podczas 
użytkowania, niezbędne jest stosowanie środków ochronnych 
(ochraniacze na łokcie i kolana, kask, rękawice oraz wygodne 
buty). Rowerek nie może być używany w ruchu ulicznym. 
Dziecko może korzystać z rowerka tylko pod nadzorem osoby 
dorosłej. Przed rozpoczęciem użytkowania rowerka, wytłumacz 
dziecku zasady bezpieczeństwa, żeby uniknąć upadków, 
zderzeń oraz uszkodzeń ciała dziecka lub innych uczestników 
ruchu.

WARNING: This product is intended for a child over 3 years old 
with a maximum weight of 30 kgs. For protective measures use 
helmet, gloves, knee and elbow pads, comfortable shoes. Do not 
use in traffic. For use under the direct supervision of an adult. To 
prevent falls, collisions or even harm caused to third parties, the 
safety rules and caution should be explained to the child before 
the first bike ride.

WICHTIGE HINWEISE: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, 
wenn Ihr Kind mehr als 30 kg wiegt. Um die vollständige 
Sicherheit zu gewahrleisten, muss das Kind, das auf dem 
Kinderfahrrad fährt, mit einem Helm und Protektoren (Knie- 
und Ellbogenschutzer) ausgestattet sein und fest angebrachte 
Schuhe haben, um ein Abrutschen vom Fuß zu verhindem. Das 
Kinderfahrrad darf nicht auf verkehrsberuhigten Straßen 
fahren. Das Kind, das das Produkt verwendet, muss unter 
ständiger und ununterbrochener Aufsicht eines Eltemteils 
stehen.

EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2011+A1:2014 
EN71-3:2013+A3:2018

BATCH NUMBER: MOMI012021

Simply together
Simply together

Index:  ROBI00015
PL MoMi MOOV Rowerek biegowy magnezowy różowy
EN MoMi MOOV Magnesium balance bicycle pink

Producent/Producer:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 
50-428 Wrocław, Poland
Wyprodukowano w / Made in PRC

Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii 
Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu 
oraz zezwolenia na jego użytkowanie. 

The product meets the requirements of the European 
Union norms and standards in terms of product safety 
and the permission to use it. 

Das Produkt wurde nach den gelten EN-normen und 
EN-standards getestet.

MAX
30 kg

MOOV
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MOOV to rowerek biegowy, który zapewni Twojemu 
dziecku fantastyczną naukę balansowania poprzez 
przyjemną zabawę w trakcie rowerowych prze-
jażdżek. Rama rowerka oraz koła wykonane są ze 
stopu magnezu, który  charakteryzuje  się większą 
wytrzymałością. Stop magnezu to także zwiększo-
na lekkość w porównaniu do wszystkich innych 
rowerków. Piankowe opony oraz miękkie siedzisko 
to maksymalnie wygodna jazda Twojego malucha. 
Unikatowy styl rowerka zapewniają koła i felgi oraz 
charakterystyczne otwory w ramie, które służyć 
będą Tobie, jako wygodny uchwyt do przenoszenia 
rowerka.

Zalety rowerka MOOV:
●  lekki - rama ze stopu magnezu
●  opony z pianki EVA
●  miękkie, wyprofilowane siedzisko
●  gumowe  
●  regulacja siodełka 
●  rama z uchwytem do przenoszenia 
●  od 3 roku życia
●  do 25 kg

EN

MOOV is a balance bike that will provide your 
child with a fantastic learning how to balance by 
having fun while cycling. The frame of the bicycle 
and the wheels are made of magnesium alloy, 
which is characterized by greater durability. The 
magnesium alloy also offers increased lightness 
compared to all other bikes. Foam tires and a soft 
seat ensure maximum comfort for your toddler. 
The unique style of the bike is ensured by the 
wheels and rims as well as the characteristic 
holes in the frame, which will serve you as a com-
fortable handle for carrying the bike.

Advantages of the bicycle MOOV:
● light - magnesium alloy frame
● EVA tires
● soft, contoured seat
● rubber handles
● steering wheel adjustment
● saddle adjustment
● frame with carrying handle
● from the age of 3
● up to 25 kg

MOOV

PL ROWEREK BIEGOWY
EN BALANCE BIKE 
DE LAUFRAD

!

!

!

OSTRZEŻENIE: Produkt przeznaczony dla dziecka w wieku 
powyżej 3 lat, którego waga nie przekracza 30 kg. Podczas 
użytkowania, niezbędne jest stosowanie środków ochronnych 
(ochraniacze na łokcie i kolana, kask, rękawice oraz wygodne 
buty). Rowerek nie może być używany w ruchu ulicznym. 
Dziecko może korzystać z rowerka tylko pod nadzorem osoby 
dorosłej. Przed rozpoczęciem użytkowania rowerka, wytłumacz 
dziecku zasady bezpieczeństwa, żeby uniknąć upadków, 
zderzeń oraz uszkodzeń ciała dziecka lub innych uczestników 
ruchu.

WARNING: This product is intended for a child over 3 years old 
with a maximum weight of 30 kgs. For protective measures use 
helmet, gloves, knee and elbow pads, comfortable shoes. Do not 
use in traffic. For use under the direct supervision of an adult. To 
prevent falls, collisions or even harm caused to third parties, the 
safety rules and caution should be explained to the child before 
the first bike ride.

WICHTIGE HINWEISE: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, 
wenn Ihr Kind mehr als 30 kg wiegt. Um die vollständige 
Sicherheit zu gewahrleisten, muss das Kind, das auf dem 
Kinderfahrrad fährt, mit einem Helm und Protektoren (Knie- 
und Ellbogenschutzer) ausgestattet sein und fest angebrachte 
Schuhe haben, um ein Abrutschen vom Fuß zu verhindem. Das 
Kinderfahrrad darf nicht auf verkehrsberuhigten Straßen 
fahren. Das Kind, das das Produkt verwendet, muss unter 
ständiger und ununterbrochener Aufsicht eines Eltemteils 
stehen.

EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2011+A1:2014 
EN71-3:2013+A3:2018

BATCH NUMBER: MOMI012021

Simply together
Simply together

Index:  ROBI00016
PL MoMi MOOV Rowerek biegowy magnezowy turkusowy
EN MoMi MOOV Magnesium balance bicycle turquoise

Producent/Producer:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 
50-428 Wrocław, Poland
Wyprodukowano w / Made in PRC

Produkt spełnia wymagania norm i standardów Unii 
Europejskiej pod względem bezpieczeństwa produktu 
oraz zezwolenia na jego użytkowanie. 

The product meets the requirements of the European 
Union norms and standards in terms of product safety 
and the permission to use it. 

Das Produkt wurde nach den gelten EN-normen und 
EN-standards getestet.

MAX
30 kg

MOOV


