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P.P.H Aro Karoń Spółka Jawna jest 
producentem wózków dziecięcych 
marki Bebetto, Izacco, AroTeam oraz 
akcesoriów marki Bobostello. W na-
szej ofercie znajdą Państwo wózki 
uniwersalne, wielofunkcyjne, space-
rowe, sanki, foteliki samochodowe 
oraz różnego rodzaju akcesoria.

Dwudziestoletnia obecność na rynku artyku-
łów dziecięcych dała nam możliwość zdobycia 
doświadczenia, które wykorzystujemy przy 
tworzeniu nowych produktów, wprowadzaniu 
nowych rozwiązań technologicznych, dosto-
sowaniu asortymentu do najnowszych norm 
bezpieczeństwa.

Podstawowe założenie fi rmy to połączenie 
bezpieczeństwa i wygody małego użytkownika 
oraz funkcjonalność produktu. Jako wytwórca 
dbamy, aby nasza oferta charakteryzowała się 
nowoczesnym i unikalnym wzornictwem.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi fi rmy i reali-
zacji założonych strategii nasze produkty znala-
zły odbiorców w kilkunastu krajach Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Aro.

PPH Aro Karon Ltd. is a manufacturer 
of baby strollers brands Bebetto, 
Izacco, AroTeam and accessories 
brand Bobostello. In our off er you 
will fi nd universal pushchairs, multi-
functional, strollers, sleds, car seats 
and many diff erence accessories.

Twenty years on the children market, gave us 
chance to gain experience, which we use to 
create new products, introduce new technol-
ogy, adapting the product to the latest safety 
standards.

Th e basic premise is a combination of security 
and comfort of a small user and functionality 
of the product. As a manufacturer, we make 
sure that the products were characterized by 
a modern and unique design.

Due to the dynamic development of the 
company and the realize of expected strategies, 
our products have found customers in several 
European countries.

We invite you to introduce with Aro’s off er.
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WÓZKI UNIWERSALNE, WIELOFUNKCYJNE, 
SPACEROWE, SANKI, FOTELIKI 
SAMOCHODOWE, AKCESORIA DZIECIĘCE

UNIVERSAL PUSHCHAIRS, MULTI-
FUNCTIONAL STROLLERS, SLEDS, 
CAR SEATS, CHILDREN’S ACCESSORIES

ARO KAROŃ
– BEZPIECZNIE, 

WYGODNIE, 
FUNKCJONALNIE

ARO KAROŃ:
– SAFETY,

COMFORT, 
CONVENIENCE

1. Janusz Karoń (Aro’s 
Owner), Rafał Sykuła (Sales 
Manager) and representa-
tives of Bebetto Ltd., distri-
butor of Aro in the UK.

2. Aro headquarters in 
Częstochowa, Poland.

3. Bebetto Silvia pram.

4. Janusz Karoń and Rafał 
Sykuła.
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