
Thương hiệu hàng đầu thế giới về 
sản phẩm ĐỒ DÙNG MẸ VÀ BÉ

www.evenflovietnam.com
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MỤC LỤC
CATALOGUE EVENFLO 2021

Lời giới thiệu 

 EVENFLO GOLD SERIES

Bộ xe đẩy – nôi xách Evenflo Gold Pivot Xpand Travel System
Xe đẩy Evenflo Gold Shyft Smart Modular

 EVENFLO STROLLERS COLLECTION

Xe đẩy Evenflo Pilot Air
XXe đẩy Evenflo Pilot LX 
Xe đẩy Evenflo Aero Ultra-Lightweight
Xe đẩy Evenflo Wim Premium 
Xe đẩy Evenflo Wim Style
Xe đẩy Evenflo Waav Compact

 EVENFLO CARSEATS COLLECTION

Ghế ô tô Evenflo Sutton Comfy 
Ghế ô tô Ghế ô tô Evenflo Duran SafeMax

 EVENFLO HIGHCHAIRS COLLECTION  

Ghế ăn dặm Evenflo Nectar Luxury
Ghế ăn dặm Evenflo Fava Slim Fold  
Ghế ăn dặm Evenflo Amuse Grande 5-in-1
Ghế ăn dặm Evenflo Peanut 5-in-1 
 
  EXERSAUCER ACTIVITY CENTER  

Bàn chơi đa năng Exersaucer Gleeful Sea
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Evenflo là thương hiệu ra đời vào đầu thế kỷ 20 tại bang Ohio - Hoa Kỳ. Trải qua 
hơn 100 năm hình thành và phát triển, chúng tôi tự hào là một trong những 
công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực cung cấp sản phẩm đồ dùng chăm sóc mẹ 
và bé.
 
NămNăm 1920, Evenflo bắt đầu hoạt động với tên gọi là Pyramid Rubber Company. 
Những năm tiếp theo, Evenflo mở rộng hoạt động nghiên cứu và sản xuất các 
dòng sản phẩm khác nhau như: ghế ngồi ô tô, xe đẩy, ghế ăn dặm, bàn đa năng, 
cổng an toàn, cũi, máy tiệt trùng, bình sữa, núm sữa,… Ngày nay, Evenflo đã trở 
thành nhãn hàng được yêu thích và tin dùng nhất trên toàn thế giới.
 
EEvenflo có quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, với các tiêu chí khắt khe 
nhất, áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm, để có thể đáp ứng những mong 
đợi của khách hàng. Với mong muốn trở thành người bạn thân thiết của các gia 
đình nhỏ, Evenflo cam kết sẽ không ngừng nỗ lực và phát triển để tạo ra những 
sản phẩm chất lượng tốt nhất.
 
ĐốiĐối với Evenflo, không có gì quan trọng hơn sự an toàn, phát triển, và hạnh 
phúc của con trẻ. Evenflo hi vọng luôn mang tới cho khách hàng những trải 
nghiệm hài lòng và yên tâm nhất khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
 

Trân trọng,
Evenflo Baby Vietnam
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EVENFLO 
GOLD 
SERIES

Bộ xe đẩy – nôi xách
EVENFLO GOLD 
PIVOT XPAND 

TRAVEL SYSTEM

Bộ sản phẩm cao cấp xe đẩy đơn-đôi Evenflo Gold 
Pivot Xpand Travel System tích hợp 3-trong-1: xe đẩy, 
nôi xách và ghế ngồi ô tô, với thiết kế sang trọng, đẳng 
cấp, sử dụng nhiều công nghệ tích hợp vượt trội, đã đạt 
giải sản phẩm chăm sóc bé được yêu thích nhất trên 
toàn thế giới năm 2019 (bình chọn bởi The Juvenile 
Products Manufaturers Association).
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Onyx        Moonstone
Kích thước khi mở: L86 x W67 x H105 (cm) 
Kích thước khi gấp: L46 x W67 x H80 (cm) 
Kích thước nôi xách: L67 x W45 x H63 (cm) 
Trọng lượng:
           Xe đẩy: 12.9 kg
           Nôi            Nôi xách: 3.4 kg
           Tổng: 16.3 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: FMVSS 213, 
FMVSS302, CMVSS 302, CMVSS 213
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Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 25kg
Khung xe bằng thép kiên cố với độ bền cao
Đệm ghế với chất liệu vải cao cấp, mềm mại, êm ái và 
dễ dàng lau chùi
Lưng ghế ngả nhiều mức độ từ 95-180 độ, được thiết 
kế khung cố định bảo vệ cột sống non nớt của bé
TThanh đỡ chân với ba mức điều chỉnh vị trí 
Tay cầm cho bố mẹ với 3 nấc điều chỉnh, phù hợp với 
mọi vóc dáng 
Mái che đa nấc ngăn tới 99% tia UV, chống thấm 
nước, giảm thiểu tối đa bụi bẩn 
Đai an toàn 5 điểm được bọc đệm êm ái
Thanh cầm có thể tháo rời 
KhoangKhoang chứa đồ rộng rãi thuận tiện, tích hợp khay 
đựng bình sữa cho bé
Hệ thống phanh an toàn bằng một chạm
Bánh xe bằng cao su đặc cỡ lớn, đường kính bánh sau 
lên tới 25cm, được trang bị công nghệ giảm xóc hấp 
thụ lực tối đa

Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 15 kg
Tính năng cao cấp độc quyền của Evenflo - 
SENSORSAFE: liên kết với app mobile cảnh 
báo rủi ro và nguy hiểm tác động lên bé 
(VD: nhiệt độ xe quá nóng, dây an toàn 
chưa cài chặt, …)
TThao tác nôi xách lắp vào xe đẩy sử dụng 
một tay
Thiết kế đường cong C-shape tạo tư thế 
nằm cho bé như trong bụng mẹ
Bảo vệ gấp đôi với khung chống xóc, giảm 
va đập 2 bên ghế
KKết cấu chắc chắn đai an toàn 5 điểm với 2 
tầng khóa 
3 mức điều chỉnh đệm đầu và cổ phù hợp 
cho nhiều giai đoạn phát triển
Nôi xách linh động lắp đặt trên ghế máy bay 
hoặc ô tô không sử dụng bệ đỡ
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Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 25kg
Khung xe kết cấu chắc chắn, sử dụng hợp kim thép 
bền vững, được thiết kế khung cố định bảo vệ cột sống 
non nớt của bé 
Đệm ghế sử dụng chất liệu vải bọc cao cấp, dày dặn và 
mềm mại
TTính năng linh hoạt: đẩy 2 chiều với 3 tư thế: ngồi, ngả, 
và nằm thẳng
Lưng ghế ngả nhiều mức độ từ 95-180 độ, thanh đỡ 
chân với 3 mức điều chỉnh vị trí -  khi ngả thẳng giống 
nôi nằm đưa bé vào giấc ngủ êm ái
Lòng ghế siêu dài rộng, chiều ngang 30cm, chiều dài 
tới 75cm 
MáiMái che đa nấc ngăn tới 99% tia UV, không thấm nước, 
chống bám bụi
Khoang chứa đồ rộng rãi thuận tiện, tích hợp khay 
đựng bình sữa cho bé
Bánh xe bằng cao su đặc cỡ lớn, đường kính bánh sau 
lên tới 25cm, được trang bị công nghệ giảm xóc hấp 
thụ lực tân tiến
GấGấp-mở chỉ với một thao tác, xe tự đứng thẳng khi gấp

• 
• 

• 
• 
• 

•  
• • 
• 
•  
• 
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Xe đẩy
EVENFLO GOLD 
SHYFT SMART 
MODULAR

Xe đẩy cao cấp Evenflo Gold Shyft Smart 
Modular với thiết kế tối ưu, sử dụng công 
nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đem đến 
cho ba mẹ và bé những trải nghiệm tuyệt vời 
khi sử dụng.

EVENFLO GOLD SERIES

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Onyx        Moonstone
Kích thước khi mở: L78 x W57 x H105 (cm)
Kích thước khi gấp: L23 x W57 x H93 (cm)  
Chiều cao ghế ngồi: 60 cm
Trọng lượng: 10.0 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: EN1888:2012



 Xe đẩy tuyệt vời dành cho 2 bé!
ChúngChúng mình mua xe đẩy này vì cảm thấy nó rất đa 
năng và linh hoạt, một sản phẩm mà khi nhìn vào trông 
nhỏ gọn như một chiếc xe đẩy đơn, nhưng khi muốn thì 
lại có thể biến thành xe đẩy đôi để phù hợp cho một em 
bé nữa chúng mình sẽ chào đón trong vài tháng tới. 
Sản phẩm có rất nhiều tính năng cao cấp, màu sắc 
sang trọng, chắc chắn bố mẹ nào sử dụng rồi cũng đều 
hài lòng như chúng mình! hài lòng như chúng mình! 

@rainaegado - San Diego, CA, 2019

“
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Beige        Skye
Kích thước khi mở: L75 x W40 x H100 (cm)
Kích thước khi gấp: L42 x W23 x H53 (cm)
Trọng lượng: 6.0 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: EN 1888-1:2018

Xe đẩy cao cấp Evenflo Pilot Air mang phong 
cách thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tính năng 
cao cấp như mái che siêu dài rộng, vải chống 
thấm nước, bảo vệ tối đa cho bé khỏi những 
tác động bên ngoài.

EVENFLO
STROLLERS
COLLECTION

Xe đẩy 
EVENFLO 
PILOT AIR
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MÁI CHỐNG 
THẤM NƯỚC

Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 15kg
Khung xe bằng nhôm siêu nhẹ
Chất liệu đệm mềm mại, thoáng khí, dễ dàng lau chùi 
Lưng ghế ngả đến 170 độ, phù hợp cho trẻ sơ sinh
Thanh đỡ chân với hai mức điều chỉnh vị trí
Hệ thống giảm xóc hấp thụ lực tân tiến
Khoang chứa đồ Khoang chứa đồ rộng rãi thuận tiện
Thao tác gấp-mở bằng một nút bấm, xe tự đứng 
thẳng khi gấp
Xe đẩy siêu gọn nhẹ, để vừa khoang xe máy 
Dây đai an toàn 5 điểm khóa được bọc đệm êm ái
Mái che đa nấc, phủ tràn hai bên che kín khoang nằm, 
khi mở tạo thành cửa sổ lưu thông không khí
ChấtChất liệu vải cao cấp chống thấm nước bảo vệ tối đa 
cho bé
Bánh xe ma sát tốt, xoay 360 độ, dễ dàng tháo lắp 
Màu sắc trang nhã, thanh lịch mang lại cảm giác thư 
thái nhẹ nhàng

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
• 
• 
• 
»
» 
» 
» » 



Xe đẩy 
EVENFLO 
PILOT LX
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Xe đẩy Evenflo Pilot LX với phong cách châu 
âu thanh lịch, màu sắc two-tone sang trọng, 
tích hợp nhiều tiện ích sử dụng cho cả mẹ và bé.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Ash        Denim
Kích thước khi mở: L75 x W40 x H100 (cm)
Kích thước khi gấp: L42 x W23 x H53 (cm)
Trọng lượng: 6.0 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: GB 14748-2006

Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 15kg
Khung xe bằng nhôm siêu nhẹ
Chất liệu đệm dày dặn, mềm mại, khó bám bẩn 
Lưng ghế ngả nhiều mức độ, từ ngồi thẳng tới nằm 
thẳng
Thanh cầm có thể tháo rời 
Hệ thống giảm Hệ thống giảm xóc 4 bánh hấp thụ lực tân tiến
Khoang chứa đồ rộng rãi thuận tiện
Thao tác gấp-mở bằng một nút bấm, xe tự đứng 
thẳng khi gấp
Xe đẩy siêu gọn nhẹ, để vừa khoang xe máy và 
cốp ô tô
MáiMái che đa nấc, tích hợp cửa sổ lưới lưu thông 
không khí
Hệ thống khóa bánh bằng một chạm tiện lợi 
Thiết kế thời thượng, bắt mắt với 2 màu đan xen

• 
• 
• 
• 
• 
•  
••
•  
• 
»
» 
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Xe đẩy 
EVENFLO AERO
ULTRA-LIGHTWEIGHT

EVENFLO STROLLERS COLLECTION
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ÝĚ�ĖûǑ�Evenflo Aero Ultra-Lightweight�ǊƁŃ�
ƪĽƃŃ�ĵŃîť�ƞǀ�ēƹťĵ�Ś÷Ʋ�ēāŃ�Śğť�ƪƁŃ�̅�ťðţ�Čƺťĵ�
ƪĽŃĠƪ�ŖĠ�ĵŽť�ťĽĨ�ƓĽƺ�ĽƂƓ�ēŃ�ČĽƲǑģť�ƪƖğť�ţŽŃ�
ŚŰĀŃ�ĖŌî�ĽōťĽ͆�Śā�Śƾî�ČĽŽť�ƓĽƺ�ĽƂƓ�ťĽøƪ�ČĽŰ�
ťĽǁťĵ�ĵŃî�ĖōťĽ�ǑğƲ�ƪĽŅČĽ�ŖĽïţ�ƓĽï�Ǌā�ēƲ�ŚŌČĽ͋

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Lark        Dove
Phụ kiện đi kèm: Túi xách du lịch
Kích thước khi mở: ġ �̇ǐ�Ø̄̅�ǐ�Ò ˿̂ �͘Čţ͙
Kích thước khi gấp: ǵ �̇ǐ�Ø̄̅�ǐ�Ō �̆͘Čţ͙
Trọng lượng: ̅͋̂�Ŗĵ
Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM F833-13B

Độ tuổi sử dụng: ¹ƿ�ƞƀ�ƞŃťĽ�ĖĠť�́ Ŗ̂ĵ
eĽƲťĵ�ǐĚ�ċóťĵ�ťĽųţ�ƞŃğƲ�ťĽĨ�
 Ľøƪ�ŚŃġƲ�Ėġţ�ţĢţ�ţĀŃ͆�ēĤ�ēāťĵ�ŚîƲ�ČĽƺŃ�Ǌā�Čű�ƪĽģ�
ĵŃòƪ�ţïǑ
gƼťĵ�ĵĽĠ�ťĵĂ�ĖĠť�̀̆˿�Ėŵ͆�ƓĽƺ�ĽƂƓ�ČĽŰ�ƪƖĪ�ƞƀ�ƞŃťĽ
OġOġ�ƪĽŴťĵ�ĵŃĂţ�ǐűČ�ĽøƓ�ƪĽƹ�ŚƾČ�ƪ÷ť�ƪŃĠť͆�ƓĽîťĽ�ČĽ÷ť�
ČĽñČ�ČĽñť
Oġ�ƪĽŴťĵ�ŚƼƁŃ�ƪĽŰïťĵ�ŖĽŅ�Ɩŵťĵ�ĵŃƳƓ�ČĽŰ�ŖĽŰîťĵ�ťóţ�
ŚƲųť�ĖƼƂČ�ţïƪ�ţĪ
HøƓ͞ţƄ�ċóťĵ�ē÷Ǒ�ƖƳƪ�Ƅ�Ėġţ�ĵĽĠ͆�ǐĚ�ƪƾ�Ėƽťĵ�ƪĽôťĵ�
ŖĽŃ�ĵøƓ
ÝÝĚ�ĖûǑ�ƞŃğƲ�ĵŽť�ťĽĨ͆�Ėģ�Ǌƿî�ƪøƪ�ČĂ�ČïČ�ČŴƓ�Ǌā�
ŖĽŰîťĵ�ǐĚ�ţïǑ
qïŃ�ČĽĚ�Ėî�ťøČ�ēāŃ�Ɩŵťĵ͆�ČĽŴťĵ�̈ Χ̈�ƪŃî�À×�¬¡G�̄ Ώ˿�
 Ľøƪ�ŚŃġƲ�ǊĂŃ�ČĽŴťĵ�ƪĽøţ�ƓĽƺ�ĽƂƓ�ēŃ�ČĽƲǑģť�ēƼƁŃ�
ţŽŃ�ĖŃĢƲ�ŖŃġť�ƪĽƃŃ�ƪŃĠƪ
�ïťĽ�ǐĚ�ČĽøƪ�ŚŃġƲ�ČîŰ�ƞƲ�ĖòČ͆�Ėŵ�ţî�ƞïƪ�ŚƁť͆�ǐŰîǑ�
̂̅ �˿Ėŵ�
eĽŰîťĵeĽŰîťĵ�ČĽƽî�ĖŶ�Ɩŵťĵ�ƖĈŃ͆�ƪƳŃ�ƓĽƹ�Ėòƪ�Ƅ�ŚƼťĵ�ĵĽĠ�ĵŃî�
ƪðťĵ�ēŃġť�ƪŅČĽ�Čøƪ�ƪƖǁ�ĖŶ
¹ŅČĽ�ĽƂƓ�ŖĽîǑ�Ėģ�ċōťĽ�ťƼƁČ͆�ĽîŃ�ƪƳŃ�ŚƼƁŃ�Ėòƪ�ƪĀŃ�Ľųťĵ�
ƪƖŰťĵ�Śžťĵ�ĵĽĠ�Ėƾťĵ�ĖŶ�ðť�ēòţ�ČĽŰ�ċě

• 
• 
• 
• 
• 
• �
• • 
• 
»
» 
» 
»
» 

Từ sơ sinh
đến 23kg



Xe đẩy 
EVENFLO WIM 
PREMIUM
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Xe đẩy Evenflo Wim Premium với thiết kế 
độc đáo cùng nhiều tính năng cao cấp, là sự 
kết hợp hoàn hảo giữa sự tiện lợi và tính linh 
hoạt khi sử dụng, đáp ứng mọi nhu cầu di 
chuyển của gia đình trẻ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Azure        Wineberry
Phụ kiện đi kèm: Túi xách du lịch, 
màn phủ bảo vệ
Kích thước khi mở: L63 x W40 x H100 (cm)
Kích thước khi gấp: L23 x W51 x H56 (cm)
Trọng lượng: 7.0 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn:Chứng nhận tiêu chuẩn: EN 1888-1:2018

Độ tuổi sử dụng:  Từ sơ sinh đến 15kg
Khung xe bằng nhôm siêu nhẹ
Chất liệu đệm mềm mại, dễ dàng lau chùi 
Lưng ghế ngả thẳng tới 170 độ, phù hợp cho trẻ 
sơ sinh
Thanh đỡ chân với hai mức điều chỉnh vị trí 
HệHệ thống giảm xóc hấp thụ lực tân tiến, bánh xe 
xoay 360 độ
Khoang chứa đồ rộng rãi tiện lợi
Thao tác gấp-mở bằng một nút bấm, xe tự đứng 
thẳng khi gấp
Xe đẩy siêu gọn nhẹ, để vừa khoang xe máy
Đai an toàn 5 điểm khóa được bọc đệm êm ái
LLòng ghế rộng tới 37cm đem lại sự thoải mái 
cho bé
Mái che đa nấc, có cửa sổ lưu thông không khí
Hệ thống phanh chân bằng một chạm tiện lợi
Màu sắc tươi sáng, kích thích sự phát triển trí 
não của trẻ

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
•
• 
• 
» 
» 
»
» » 
 

KHOANG CHỨA ĐỒ 
RỘNG RÃI

HỆ THỐNG GIẢM XÓC 
HẤP THỤ LỰC

MÀN PHỦ
BẢO VỆ



Xe đẩy 
EVENFLO 
WIM STYLE
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EVENFLO STROLLERS COLLECTION

Xe đẩy Evenflo Wim Style với màu sắc bắt 
mắt, thiết kế đơn giản và tiện lợi, tích hợp màn 
phủ bảo vệ bé khỏi các tác động từ bên ngoài, 
khẳng định vị thế là dòng sản phẩm bán chạy 
nhất năm 2020 của thương hiệu. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc:  Navy       Gray   Cartoon
Phụ kiện đi kèm: Túi xách du lịch, 
màn phủ bảo vệ
Kích thước khi mở: L72 x W46 x H100 (cm)
Kích thước khi gấp: L36 x W46 x H52 (cm)
Trọng lượng: 6.5 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: Chứng nhận tiêu chuẩn: GB-14748-2006

Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 15kg
Khung xe bằng nhôm chắc chắn 
Lưng ghế và thanh đỡ chân dễ dàng điều chỉnh 
nhiều vị trí
Thanh cầm có thể tháo rời 
HệHệ thống giảm xóc hấp thụ lực tân tiến, bánh xe 
xoay 360 độ
Thao tác gấp-mở bằng một nút bấm, xe tự đứng 
thẳng khi gấp
Xe đẩy siêu gọn nhẹ, để vừa khoang cốp nhiều loại 
phương tiện
Lòng ghế rộng tới 37cm đem lại sự thoải mái cho bé 
Mái che đa nấMái che đa nấc, có cửa sổ lưu thông không khí
Dây đai với 3 điểm khóa an toàn bọc đệm mịn
Mẫu mã đa dạng, họa tiết hoạt hình dễ thương 

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
» 
» 
»
» 
 

CỬA SỔ 
THÔNG GIÓ 

GẤP GỌN CHỈ VỚI 
MỘT NÚT BẤM

HỆ THỐNG 
GIẢM XÓC 
TÂN TIẾN



Xe đẩy 
EVENFLO 
WAAV COMPACT
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Xe đẩy Evenflo Waav Compact với màu sắc bắt mắt, 
thiết kế siêu gấp gọn, trọng lượng nhẹ đáng kinh ngạc, 
tích hợp đầy đủ tính năng sử dụng cho bé từ sơ sinh, 
luôn nằm trong top sản phẩm được yêu thích nhất đến 
từ thương hiệu Evenflo. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Maroon      
Phụ kiện đi kèm: Túi xách du lịch
Kích thước khi gấp: L26 x W44 x H54 (cm)
Kích thước khi mở: L79 x W44 x H106 (cm)
Trọng lượng: 5.2 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: GB-14748-2006

Độ tuổi sử dụng: Từ sơ sinh đến 15kg
Khung xe bằng nhôm siêu nhẹ
Chất liệu đệm mềm mại, dễ dàng lau chùi 
Lưng ghế điều chỉnh nhiều vị trí: nằm thẳng, 
nằm ngả, ngồi ngả
Thanh cầm có thể tháo rời 
Hệ thống giảm Hệ thống giảm xóc hấp thụ lực tối đa
Gấp-mở chỉ với một thao tác, xe tự đứng thẳng 
khi gấp
Mái che chống nắng đa nấc, lưng xe có cửa sổ 
thoáng khí và tấm chắn gió
Móc treo tích hợp trên khung xe, gia tăng tiện 
ích sử dụng 

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
» 
» 

TRỌNG LƯỢNG SIÊU NHẸ 5.2KG
GẤP GỌN CHỈ 54 X 26 CM



Tôi đã mua cái này cho con gái lớn 
của tôi gần 5 tuổi. Ghế ngồi rất 
thoải mái và không bị bí nóng. Bạn 
có thể sử dụng ghế này trong 3 
giai đoạn phát triển của trẻ, đến 
tận 12 tuổi, điều đó khiến cho 
chiếc ghế càng trở nên hoàn hảo 
hơn.hơn. Cảm ơn Evenflo đã mang đến 
chiếc ghế ngồi ô tô tuyệt vời này !

@Dungnguyen - Hanoi, Vietnam, 2019

“
EVENFLO

CARSEATS
COLLECTION
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Ghế ô tô
EVENFLO 
SUTTON 
COMFY

Ghế ô tô Evenflo Sutton Comfy với thiết kế tối giản và 
chắc chắn, cùng thời gian sử dụng lên tới 12 năm, là người 
bạn đồng hành thân thiết nhất trên mọi hành trình của bé. 

Ghế ô tô Evenflo Duran SafeMax với kết cấu 
thép an toàn tuyệt đối, tích hợp công nghệ chống 
sốc tân tiến, thiết kế hiện đại cùng màu sắc nổi 
bật sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho trẻ sơ sinh. 

15

Ghế ô tô
EVENFLO 
DURAN 
SAFEMAX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Maple        Silver
Kích thước: L47 x W42 x H67 (cm)
Trọng lượng: 4.2 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: ECE R44/04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Monarch      
Kích thước: L42 x W48 x H69 (cm)
Trọng lượng: 9.5 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: ECE R44/04

Nhóm ghế: 1,2,3
Độ tuổi sử dụng : Từ 9 tháng đến 36kg
Khung ghế kết cấu chắc chắn, sử dụng thép không gỉ bền vững 
Phần đệm ghế tạo hình cánh bướm, chống rung lắc hai bên 
Chất liệu vải nhập khẩu cao cấp, mềm mịn, siêu thoáng khí 
Đai an toàn 5 điểm được bọc đệm êm ái chống hằn cổ, vai, gáy
Đệm đầu Đệm đầu và cổ điều chỉnh nâng hạ 6 mức độ 
Tích hợp khay để bình tiện lợi cho bé
Hệ thống khóa chốt an toàn 
Trọng lượng ghế siêu nhẹ, dễ dàng lắp đặt
Màu sắc tươi tắn, kích thích sự phát triển trí não của trẻ 

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
• 
•  
• 
• 

Nhóm ghế: 0+,1,2 
Độ tuổi sử dụng : Từ sơ sinh đến 25kg
Khung ghế bằng thép không gỉ giảm tối đa lực tác động khi va 
chạm xảy ra
Công nghệ chống shock được trang bị hai bên bảo vệ bé khỏi 
mọi chấn động 
Phần đệm ghế tạo hình cánh bướm giảm rung lắc khi di chuPhần đệm ghế tạo hình cánh bướm giảm rung lắc khi di chuyển
Đệm ghế 3 lớp dày dặn, nâng đỡ cột sống non nớt của trẻ 
3 cách sử dụng theo từng độ tuổi:
 • Với nhóm 0+: Sử dụng toàn bộ đệm (phần đỡ đầu - lưng)
 • Với nhóm 1: Tháo phần đỡ lưng, chỉ dùng phần đệm đỡ đầu
 • Với nhóm 2: Tháo phần đỡ đầu và lưng
3 mức điều chỉnh linh hoạt đệm đầu và cổ
44 vị trí ngả lưng ghế: 3 mức cho tư thế quay về trước, 1 mức cho 
tư thế quay về sau - phù hợp cho trẻ sơ sinh

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
  
• 
• 



THIẾT KẾ 
SANG TRỌNG VỚI 
ĐỆM DA CAO CẤP

4 MỨC ĐỘ NGẢ LƯNG GHẾ 
PHÙ HỢP VỚI TỪNG 
GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 
CỦA BÉ

Evenflo Nectar Luxury với thiết kế hiện đại 
cùng tính năng được cải tiến ưu việt, là sản 
phẩm cao cấp nhất trong dòng ghế ăn dặm 
mang nhãn hiệu Evenflo. Ghế chỉ có một 
phiên bản màu sắc duy nhất phù hợp cho 
cả bé trai và bé gái. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Dottie 
Kích thước khi mở: L97 x W60 x H120 (cm)
Kích thước khi gấp: L60 x W43 x H105 (cm)
Trọng lượng: 9.2 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM F404-18, 
EN14988:2017

Độ tuổi sử dụng: Từ 4 tháng đến 15kg
Khung ghế kết cấu khóa trụ chống rung lắc, tích hợp 
bánh xe ở chân trước
Chất liệu nhựa cao cấp không độc hại, an toàn cho bé
4 vị trí ngả lưng: ngồi thẳng, ngồi ngả, nằm nghiêng tới 
nằm thẳng
7 7 vị trí điều chỉnh độ cao và 3 mức nới rộng bàn ăn
Tích hợp thanh để chân 3 vị trí
Khay ăn dặm 2 tầng cùng thiết kế khay nước chống đổ
Chất liệu đệm da cao cấp, không gây bí nóng, dễ dàng 
lau chùi
Đai mềm mại 5 điểm khóa với 3 nấc điều chỉnh độ dài đai
TThiết kế họa tiết chấm ba màu bắt mắt, màu sắc nhã 
nhặn
Thao tác lắp đặt đơn giản, ghế tự đứng vững khi gấp gọn, 
tiết kiệm diện tích 
Ghế tiện lợi khi mang đi du lịch, bàn ăn được cài chốt 
thông minh ở chân sau

• 
• 
• 
• 
• 
•  
• • 
•  
• 
•  
• 
• 
 

Ghế ăn dặm
EVENFLO  
NECTAR 
LUXURY
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100o
Phù hợp bé lớn 
ăn dặm chỉ huy, 

ăn thô

120o
Phù hợp bé nhỏ 
tập ăn dặm, ăn 
xay nhuyễn

140o
Phù hợp bé 
bú sữa, chống 
trào ngược

170o
Phù hợp bé 
nằm ngủ ngon 

êm ái
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Ghế ăn dặm
EVENFLO FAVA 
SLIM FOLD 

Ghế ăn dặm Evenflo Fava Slim Fold với kết 
cấu chắc chắn, thiết kế màu sắc trang nhã 
và trọng lượng gọn nhẹ, đồng hành cùng 
bé trong mỗi bữa ăn ngon. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Bubble Sea    Mint     Blush 
Kích thước khi mở: L84 x W55 x H110 (cm)
Kích thước khi gấp: L42 x W55 x H103 (cm)
Trọng lượng: 6.9 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM F404-18, 
EN14988:2017 Độ tuổi sử dụng: Từ 6 tháng đến 15kg

Khung ghế chắc chắn, kết cấu thông minh khóa trụ chống 
rung lắc
Đệm vải xốp cao cấp, thoáng khí, lót bông mềm mại bảo 
vệ cột sống trẻ
LLòng ghế rộng 30cm, lưng ghế ngả 3 nấc tới 130 độ phù 
hợp: nằm uống sữa, nghiêng ăn bột, ngồi ăn dặm
Mặt bàn có 3 vị trí điều chỉnh với 2 tầng khay ăn dặm, tích 
hợp khay nước chống đổ
Ghế điều chỉnh độ cao 6 mức, phù hợp cả ngồi ăn hay 
ngồi chơi trong nhiều không gian khác nhau
Đai an toàn 5 điểm khóa với thanh chắn chống trượt
TThiết kế vân sóng zigzag bắt mắt, màu sắc trang nhã 
hiện đại
Thao tác lắp đặt đơn giản, ghế tự đứng vững khi gấp gọn, 
tiết kiệm diện tích 
Ghế tiện lợi khi mang đi du lịch, bàn ăn được cài chốt 
thông minh ở chân sau

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  •   
•   
• 
• 



Ghế ăn dặm
EVENFLO AMUSE 
GRANDE 5-IN-1
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Bộ sản phẩm bàn-ghế ăn dặm Evenflo 
Amuse Grande 5-in-1 là sản phẩm 
được yêu thích nhất năm 2019 với thiết 
kế rộng rãi, thời gian sử dụng lâu dài và 
nhiều tính năng tích hợp. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Pearl       Jade 
Kích thước: L77 x W59 x H96 (cm)
Trọng lượng: 4.5 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM F404-18, 
EN14988:2017

Độ tuổi sử dụng: Từ 6 tháng đến 23kg
5 cách sử dụng: ghế ăn full-size, ghế ăn thấp du 
lịch, ghế ngồi, bàn chơi, bộ bàn ghế học
Bộ sản phẩm có kết cấu vững chắc giữa phần ghế 
ngồi và bàn - các khớp nối có chốt an toàn, dễ 
dàng tháo lắp
KhungKhung ghế chắc chắn giúp bé ngồi thoải mái, đảm 
bảo không đổ ngã hay trơn trượt
Thành ghế và bàn ăn được bo viền đảm bảo an 
toàn cho bé
Đai an toàn 3 dây kết nối vùng vai và bụng tạo tư 
thế chuẩn khi ăn cho bé
ChấtChất liệu vải đệm và nhựa an toàn, không gây kích 
ứng, bền bỉ qua thời gian sử dụng
Bề mặt khay đựng thức ăn trơn láng mịn, dễ dàng 
lau chùi
Thiết kế hình thang phần chân bàn giúp hạn chế 
thức ăn rơi xuống sàn
TTrọng lượng rất nhẹ: chỉ 4.5kg, phù hợp mang đi 
du lịch

• 
• 
• 

• 
• 
• 
•  •   
•   
• 
• 



Ghế ăn dặm
EVENFLO
PEANUT 
5-IN-1
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Ghế ăn dặm Evenflo Peanut 5-in-1 
nằm trong bộ sưu tập mới nhất, với thiết 
kế tối ưu cùng tone màu pastel hiện đại, 
phù hợp nhiều không gian sống. Bộ sản 
phẩm đa năng có 5 cách sử dụng dành 
cho bé từ 6 tháng tới 6 tuổi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc: Deep Ocean    Misty Rose
Kích thước: L51 x W53 x H91 (cm)
Trọng lượng: 6.5 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM F404-18, 
EN14988:2017

Độ tuổi sử dụng: Từ 6 tháng đến 25kg
5 cách sử dụng: ghế ăn full-size, ghế ăn thấp du 
lịch, ghế ngồi, bàn chơi, bộ bàn ghế học
Ghế ăn với chiều cao lý tưởng giúp bé có tư thế 
ngồi ăn vững chắc, an toàn, hỗ trợ xây dựng thói 
quen ăn uống độc lập
ChấtChất liệu đệm vải bọt xốp với đặc tính siêu nhẹ, 
chống thấm, cách nhiệt, chống bám dính tốt và 
thân thiện môi trường
Chất liệu nhựa cao cấp vân sần, không bám bụi, 
dễ lau chùi
TThiết kế khung ghế sang trọng, tinh tế với những 
đường cong mềm mại, không góc cạnh, tựa lưng 
là mảng cong nâng đỡ cơ thể giúp bé được thoải 
mái nhất khi ngồi ăn
Kết cấu hình trụ chắc chắn, đảm bảo an toàn dù 
bé có dịch chuyển trong ghế
NútNút bấm tại phần tiếp giáp giữa bàn và ghế dễ 
lắp đặt, thao tác đơn giản
Đai an toàn 3 dây không gây áp lực lên phần 
bụng bé, bé ngồi ăn thoải mái
Bộ sản phẩm với màu sắc trang nhã dễ dàng đặt 
trong nhiều không gian khác nhau: phòng ăn, 
phòng học, phòng chơi

• 
• 
• 

• 

• 
• 

•  •   
•   
• 
• 



Ghế ăn dặm đóng một vai trò rất quan trọng 
trong giai đoạn tập ăn của bé. Sử dụng ghế ăn 
dặm cho bé chính là rèn luyện cho con một thói 
quen ăn uống tốt. Thay vì được bế rong hay nằm 
ăn, việc ngồi đúng tư thế sẽ hỗ trợ cho hệ tiêu 
hóa của bé hoạt động thật tốt, giúp bé không bị 
sặc hay nôn trớ và dễ dàng tập trung ăn uống. 
HơnHơn cả việc đáp ứng được nhu cầu ăn dặm của 
trẻ, ghế ăn còn giúp bé phát triển khả năng tự 
lập từ nhỏ thông qua thói quen ăn uống tốt.

Mỗi sản phẩm của Evenflo đều được nghiên cứu 
kĩ càng để đáp ứng những nhu cầu ăn dặm khác 
nhau của trẻ. Hơn một thế kỷ qua, Evenflo tự hào 
là người bạn thân thiết đồng hành cùng nhiều 
thế hệ trẻ nhỏ trong mỗi bữa ăn ngon.

“

20
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Một chiếc ghế ăn dặm tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bé trong quá trình 
tập ăn: ghế ăn dặm giúp bé cố định được dáng ngồi, đồng hành 
cùng mẹ xây dựng một thói quen ăn uống khoa học, và tạo hứng thú 
cho bé mỗi bữa ăn. Ghế ăn dặm Evenflo với những ưu điểm vượt trội 
chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ dành cho bé để 
bắt đầu thời kỳ ăn dặm

21

“Tôi đã mua ghế ăn dặm Peanut màu hồng này cho hai bé nhà mình và phải nói rằng tôi cực kì ưng ý! Chị lớn 4 
tuổi sử dụng làm bàn sáng tạo, còn bé nhỏ 10 tháng thì 
rất thích ngồi ăn dặm trên chiếc ghế này, bé không bị 
đau khi tì vào bàn. Hơn nữa, chất liệu đệm được làm 
bằng vải thân thiện với môi trường. Thật sự khuyên bố 
mẹ nên mua sản phẩm này cho con!

@quanga@quangavgr - Danang, Vietnam, 2020



Bộ bàn chơi đa năng 2-in-1 Exersaucer 
Gleeful Sea với thiết kế màu sắc nhã 
nhặn, chi tiết hoạt hình bắt mắt, tích 
hợp nhiều tính năng sử dụng, là người 
bạn đồng hành cùng bé từ 4 tháng tuổi 
đến 4 tuổi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước: L66 x W66 x H83 (cm) 
Trọng lượng: 6.6 kg
Chứng nhận tiêu chuẩn: H31

Bàn chơi đa năng
EXERSAUCER GLEEFUL 
SEA ACTIVITY CENTER

EXERSAUCER 
ACTIVITY 
CENTER
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2 giai đoạn sử dụng: Ghế tập đứng cho bé dưới 
12 tháng tuổi - Bàn chơi, học, sáng tạo dành cho 
bé lớn
Tích hợp hơn 20 trò chơi khám phá: khuôn đất 
nặn, đồ chơi phát nhạc, đèn phát sáng, gương 
soi, gấu bông,…
CCác chi tiết được gắn vào mặt bàn bằng công 
nghệ móc hít chân không, dễ dàng tháo lắp và 
thay đổi vị trí 
Thiết kế chân gỗ sang trọng, kết cấu vững vàng 
đảm bảo bé có thể đứng, nhún nhảy, vận động 
đôi chân mà không lo bị trượt, va đập hay bị ngã
MặtMặt bàn sử dụng chất liệu nhựa cao cấp láng 
mịn, dễ dàng lau chùi, đem lại cho trẻ không 
gian chơi sạch và thoáng, đảm bảo tính thẩm mĩ 
và sự tiện lợi khi sử dụng tại nhà 
3 mức điều chỉnh độ cao ghế với khả năng quay 
360 độ 
PhầnPhần đệm êm thoáng khí, không gây bí, hăm 
mông cho trẻ và dễ dàng tháo ra giặt máy
Một phiên bản màu sắc dễ thương, phù hợp cho 
cả bé trai và bé gái trong nhiều không gian khác 
nhau của căn nhà

• 

• 

• 

• 

• 

•     
• • 
• 



Khôn lớn cùng bé!
ĐâyĐây thực sự là một sản phẩm tuyệt vời. Tôi thích những 
món đồ chơi được gắn trên bàn vì chúng rất chắc chắn, dễ 
thay đổi vị trí nên bé không bị nhàm chán mỗi lần chơi. 
Không giống như những sản phẩm tập đi khác, bộ ghế 
đứng-bàn chơi này có thể sử dụng ngay cả khi bé lớn hơn 
đến 6,7 tuổi. Tôi chỉ mất 5 phút để lắp ráp cho con chơi, rất 
dễ dàng vì không cần sử dụng dụng cụ hay đinh, vít. Tôi 
muamua được gần 1 năm rồi, đây vẫn là góc yêu thích nhất của 
bé Gấu trong nhà!

@phuongnamfamily - Hanoi, Vietnam, 2020
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Best for baby

Nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần NGB Retail
Địa chỉ: Tầng 3, CT1, khu đô thị DreamTown, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 036.361.3710 – Email: info@ngb.vn

www.evenflovietnam.com
Evenflo Baby Vietnam
Evenflo Baby Vietnam

CATALOGUE 2021


