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Tradiční Česká výroba

Te c h n o l o g i e

clip go
Universální modulární rozhraní podvozku a dílčích komponent travel systémů vyznačující se jednoduchou, uživatelsky 
přívětivou obsluhou a vysokou mírou pasivní bezpečnosti.

Výrobky, vybavené barevnou potahovou sadou, umožňující velmi efektivní, jednoduché a levné „přebarvení“ vašeho 
kočárku.  Představte si, že máte jasnou barvu na léto a decentní barvu na zimu, či novou módní barvu pro dalšího 
sourozence na tom samém komponentu.

Další sourozenec či dvojčata ? S námi jste připraveni!

Kočárky a komponenty s clip-A-go rozhraním jsou speciálně navrženy tak, aby umožnily flexibilně, rychle a levně 
zaměnit konfiguraci kočárku pro nový účel, například pro mladšího sourozence. 

SPE
Space Extender - unikátní funkce nastavení vzájemné optimální polohy komponent (hluboké lůžko, sedačka, autosedačka) u 
kočárku pro sourozence a dvojčata. 

Tradiční Česká výroba



CERTIFICATE NO. 25247/A/0001/Cz

REGISTE RED TO  ISO 9001

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2008

Vydejte se na cestu s PATRONem

Věříme, že je důležité věnovat péči výběru správného kočárku. Jedná se o vozidlo, ve kterém se vaše děťátko 
poprvé vydá na svojí první životní jízdu. Ať už vás společně zavede na široké bulváry velkých měst, uličky nákupních 
center nebo hrbolaté pěšiny našeho venkova, s námi bude jízda vždy bezpečná a pohodlná. 

Jak to víme?

Při vývoji našich kočárků nic nepodceňujeme. Při návrhu a výrobě využíváme moderních technologií, kočárky dů-
kladně testujeme dle nejnovějších norem a každý kus před odesláním k vám pečlivě zkontrolujeme.

Jak vybrat? 

Chápeme, že vkus každého člověka je unikátní. Proto vám nabízíme náš modulární systém. Máte možnost si kočá-
rek sestavit přesně tak, aby splnil vaše potřeby a respektoval váš jedinečný styl.  

Společnost PATRON je certifikována dle ISO 9001:2008, ISO 13485:2012
Všechny výrobky PATRON splňují příslušné normy  EU: 
EN 1888,  EN 1466, EN 12227, EN 1130 a další.
Materiály použité při výrobě kočárků splňují vysoké hygienické a technické požadavky 
a zaručují nejvyšší kvalitu.
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?
clip go

Nenech se omezovat! Sestav si vlastní český kočárek!

KONFIGURÁTOR

2. LŮŽKA 3. SEDAČKY1. PODVOZKY 4. AUTOSEDAČKY

FIGO VARIODELTA

TYPO

MIMMO

AMIGO ERGOLAMBDA MIMMO Plus

KonfigurujVybírej HOTOVO!

modulární systém
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clip go

hluboké lůžko

Moderní design s maximálním pohodlím

Vyber si mě!

AMIGO, novinka mezi hlubokými lůžky. Moderní design bude první z věcí, která vás na inovovaném hlubo-
kém lůžku upoutají. Nebude ale poslední. Nové AMIGO nabízí především nadstandardní funkce zlepšující 
péči o vaše miminko. Lůžko vyniká zejména prostorností, systémem odvětrání v parných letních měsících, 
integrovanou sluneční clonou, elegantním způsobem připevnění dečky a především velmi snadnou manipu-
laci. Velkou pozornost jsme věnovali materiálům, ze kterých je AMIGO vyrobeno. Vnitřní prostor jsme ušili z 
BIO bavlny, vnější naopak ze speciálního materiálu s vodoodpudivou úpravou. 

Snadné upevnění na podvozek 
díky clip-A-go v obou směrech

Vnitřní potah z BIO bavlny

Sluneční clona a letní úprava pro snadné 
odvětrání

vodě a zimě odolná úpravaAMIGO
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clip go

gento blue capri (683)

gento dark blue (681)

gento graphite (672)

gento chilli red (628)

gento smoke grey (605)

gento pink (682)

gento blue mint (674)

gento smaragd (634)

gento black (627)

gento kiwi (602)

Vyber si barvu Základní vlastnosti

• použitelné od 0 do 10 kg

• hmotnost pouhých 4,4 kg

•  maximální prostornost - velikost lůžka 84x34 cm

• snadné uchycení na podvozek clip-A-go

• moderní design s vnějšími profily

• vnitřní prostor z BIO bavlny

• inovativní řešení letní úpravy a dečky

• nepromokavý potah

• bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za tmy

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu
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84 cm

34 cm

hluboké lůžko

Maximální vnitřní prostor, maximální pohodlí

Vyber si mě!

Představujeme Vám FIGO, hluboké lůžko nadstandardních vnitřních rozměrů. Hluboké lůžko bude zcela 
jistě první komponenta, kterou připevníte na Váš nový podvozek modulárního systému PATRON. Od chvíle 
první projížďky s vaším malým pasažérem, až do doby, kdy se poprvé posadí, si budete moci oba užívat 
bezstarostnou a nerušenou cestu. Důvod? Šijeme z kvalitních vodoodpudivých látek, aby vás nepřekvapila 
žádná přeháňka a ani špatné  počasí. Pro pohodové cestování v létě má lůžko systém odvětrávání a clony 
proti slunci. Aby bylo i přenášení lůžka s vaším malým pokladem snadné, je FIGO vybaveno rukojetí. 

Potah výstelky z BIO bavlny Maximální vnitřní prostor

Sluneční clona a letní úprava pro snadné 
odvětrávání

Vodě a zimě odolná úpravaFIGO
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clip go

tweed brick brown (685)

spirit pink (680)

tweed blue mint (676)

tweed indigo blue (668)

tweed smoke grey (662)

tweed silver grey (657)

tweed ivory baige (684)

spirit dark blue (679)

tweed lime (669)

tweed ruby red (667)

tweed stone grey(661)

spirit black (656)

Vyber si barvu Základní vlastnosti

• použitelné od 0 do 10 kg

• hmotnost pouhých 3,5 kg

•  maximální prostornost - velikost lůžka 84x34 cm

•  snadné uchycení na podvozek s clip-A-go

• pratelný potah

• vnitřní prostor z BIO bavlny

• nepromokavý potah

• bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za tmy

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu
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sportovní sedačka

Moderní sportovní sedačka s ergonomickým polohováním

Vyber si mě!

Novinka, která patří mezi nejmodernější sedačky. To je ERGO! Jeho ergonomické polohování zajistí malé-
mu pasažérovi maximální pohodlí při společných chvilkách na krátkých i dlouhých procházkách. Pro otočení 
sedačky, kdy chcete udržet kontakt s dítětem, použijete systém clip-A-go. Při cestě se nemusíte obávat 
prudkého sluníčka díky ochraně proti slunci, nebo mráčku na obloze, protože šijeme z kvalitních vodoodpu-
divých látek. Pro snadnější vystupování má sedačka odklopnou hrazdičku, kterou je možno odjistit z obou 
stran. V neposlední řadě, díky modernímu designu, maminka na ulici projasní stereotypní šeď města.

Prodloužení střechy Nastavitelná podnožka

Odklopná hrazdička pro snadné usazeníErgonomické polohování

ERGO
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clip go

gento blue capri (683)

gento dark blue (681)

gento graphite (672)

gento chilli red (628)

gento smoke grey (605)

gento pink (682)

gento blue mint (674)

gento smaragd (634)

gento black (627)

gento kiwi (602)

Vyber si barvu Základní vlastnosti

• použitelné do 15 kg

• hmotnost pouhých 3,8 kg

•  ergonomické polohování

• pevný nánožník

•  snadné uchycení na podvozek s clip-A-go

• moderní design

• nepromokavý potah

• výměnný colorset

• bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za tmy

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu
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Klasická sportovní sedačka s polohováním do lehu

Vyber si mě!

Představujeme vám VARIO s novým designem a pohodlnou manipulací. Nejen to nabízí sportovní se-
dačka, na kterou se právě díváte. Pokud jste na cestách a vaše dítko se rozhodne, že je čas na spánek, 
vyřeší to plně polohovatelná opěra zad a nastavitelná podnožka. Sportovní sedačku si můžete otočit do li-
bovolného směru díky systému clip-A-go. Pro pohodové cestování má lůžko systém odvětrání, clonu proti 
slunci a díky kvalitním vodoodpudivým látkám je chráněno i proti dešti. Když se vaše děťátko probudí s 
prázdným bříškem, nemusíte se bát zašpinění od jídla. Díky vyměnitelnému a pratelnému COLORSETU 
bude údržba potahu hračka. Pokud se vaše cesta protáhne do pozdějších večerních hodin, bezpečnost-
ní reflexní prvky zajistí výbornou viditelnost za šera i v noci.  

plně polohovatelná sedačka výměnný colorset

snadné nasedání - odklopná hrazdičkavodě a zimě odolná úprava

VARIO
sportovní sedačka
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clip go

tweed brick brown (685)

spirit pink (680)

tweed blue mint (676)

tweed indigo blue (668)

tweed smoke grey (662)

tweed silver grey (657)

tweed ivory baige (684)

spirit dark blue (679)

tweed lime (669)

tweed ruby red (667)

tweed stone grey(661)

spirit black (656)

Vyber si barvu Základní vlastnosti

• použitelné do 15 kg

• hmotnost pouhých 4,4 kg

• plně polohovatelná sedačka

•  snadné uchycení na podvozek s clip-A-go

• pratelný potah

• nepromokavý potah

• výměnný colorset

• bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za tmy

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu
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městský podvozek

Moderní, skvěle ovladatelný a skladný podvozek do města

Vyber si mě!

Podvozek LAMBDA - skladný městský elegán vhodný také do parků a na cesty za město.  LAMBDA doko-
nale naplňuje potřeby skladného a snadno ovladatelného podvozku. Clip-A-go modulární systém z něho 
dělá ideálního kandidáta pro základ vašeho nového kočárku, i když se rozhodnete pro kombinaci s hlubo-
kým lůžkem, sportovní sedačkou nebo autosedačkou.  LAMBDA se také snadno přizpůsobí výšce každého 
řidiče. Postará se o to nejen výškově, ale i úhlově nastavitelné vodítko. K pohodlné manipulaci přispěje 
rukou ovládaná brzda a aretovatelná přední kolečka. LAMBDU nabízíme v tří i čtyřkolové variantě. 

ruční brzda složený podvozek

nastavitelný úhel vodítkanastavitelná délka vodítka

LAMBDA
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clip go

snow whithe (G1)

anthracite (K2)

Vyber si barvu

Vyber si provedení

Základní vlastnosti

• nosnost 20 kg

• hmotnost pouhých 8,9 kg

•  extrémně dobře skladný

•  snadné uchycení hlubokého lůžka, sportovní 

sedačky a autosedačky pomocí clip-A-go

• úhlově i výškově nastavitelné vodítko

• rukou ovládaná brzda 

• bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za tmy

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu
čtyřkolový podvozek - LAMBDA 4R tříkolový podvozek - LAMBDA 3R
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outdoor podvozek

Robustní a lehká kostrukce na dlouhé cesty městem i terénem

Vyber si mě!

Pokud potřebujete stabilní a robustní podvozek vhodný do terénu, ale i do města, nejlepší volba je DELTA. 
Díky velkému a prostornému košíku zvládnete zabalit pro vaše děťátko vše, co budete na cestách potřebo-
vat. Nemusíte se obávat tvrdých nárazů. Podvozek má systém odpružení, a to nezávislý na obou zadních 
kolech. Díky systému clip-A-go snadno nasadíte na podvozek všechny naše komponenty. Zajímavá pro vás 
může být varianta podvozku s malou šířkou, a to 59,5 cm, s nafukovacími zadními a plnými předními koly. 
Nabízíme také klasickou čtyřkolku s nafukovacími koly a také variantu pro dvojčátka a sourozence.

polohovatelné vodítko prostorný košík

nastavitelné odpružení kolšíře pouhých 59,5 mm

DELTA
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clip go

snow whithe (G1)

anthracite (K2)

Vyber si barvu Základní vlastnosti

• nosnost 20 kg

• hmotnost od 10,1 kg

• vhodný do terénu

•  tři provedení - čtyřkolový, čtyřkolový s předními 

otočnými koly a pro dvojčata a sourozence

•  snadné uchycení hlubokého lůžka, sportovní 

sedačky a autosedačky pomocí clip-A-go

• úhlově nastavitelné vodítko

• robustní a velice stabilní

• šířka pouhých 59,5 cm (provedení DELTA 4C)

• bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za tmy

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu

Vyber si provedení

podvozek s pevnými koly - DELTA 4 podvozek s otočnými koly - DELTA 4C

podvozek pro dvojčata a souro-
zence - DELTA 4T
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klasický podvozek

Klasický čtyřkolový podvozek pro každý terén a každou příležitost

Vyber si mě!

TYPO, zástupce klasických podvozků, jejichž design času rozhodně nepodléhá. K prověřené konstrukci 
jsme přidali moderní materiály a nové funkce. Podvozek je vybaven systémem upevnění clip-A-go pro snad-
né uchycení hlubokého lůžka, sportovní sedačky, i autosedačky. Nastavitelné vodítko pro různě vysoké řidi-
če jistě také potěší, stejně jako obrovský drátěný košík pro vše, co s sebou budete potřebovat na cestách. 
Cesty mohou vést i opravdu těžkým terénem! Velká 14“ nafukovací kola a robustní odpružená konstrukce 
udělá i takovou jízdu pohodlnou a bezpečnou. 

prostorný drátěný košík polohovací vodítko

14“ nafukovací kolahoupací podvozek

TYPO
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clip go

anthracite (K2)

Základní vlastnosti

• nosnost 20 kg

• hmotnost 12,1 kg

• vhodný do terénu

•  snadné uchycení hlubokého lůžka, sportovní 

sedačky a autosedačky pomocí clip-A-go

• úhlově nastavitelné vodítko

• robustní a velice stabilní

• prostorný drátěný košík

• velká 14“ nafukovací kola

Příslušenství si prohlédněte na str. 44-47

Další informace na www.patron.eu

Vyber si barvu

Doporučené kombinace

ATHENA - podvozek TYPO a 
hluboké lůžko FIGO

DELFY - podvozek TYPO a 
hluboké lůžko AMIGO
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spirit dark blue 
(679)

spirit pink 
(680)

tweed ivory baige 
(684)

tweed brick brown 
(685)

tweed blue mint 
(676)

spirit silver grey
(657)

tweed ruby red
(667)

spirit black
(656)

tweed lime
(669)

tweed smoke grey
(662)

tweed indigo blue
(668)

tweed stone grey
(661)

PALLAS obsahuje:
čtyřkolový podvozek, hluboké lůžko, sportovní sedačku, letní nánožník, brašnu, pláštěnku, letní doplněk

PALLAS
2 v 1

Městský set 2v1

Volitelné příslušenství
(není součástí základní výbavy):
• autosedačka MIMMO (skupina 0+)
• zimní combi nánožník/fusak
• LED světlo

• držák lahve
• adaptér pro autosedačku MIMMO
• adaptér pro autosedačky MAXI-COSI, CYBEX, BESAFE

polohování vodítka, zádové opěry a hrazdičky

sedačka nasaditelná proti směru jízdy

Vyber si mě! Vyber si barvu
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SH blaze orange
(690)

SH rooibos orange 
(691)

SH blue - green 
(692)

SH grass green 
(693)

SH banana yellow
(689)

SH crystal white 
(688)

SH caviar black 
(686)

SH satin grey 
(687)

ARGO obsahuje:
čtyřkolový podvozek se sportovní sedačkou, colorset, letní nánožník.

ARGO
sportovní kočárek

Spor tovní kočárek

Volitelné příslušenství
(není součástí základní výbavy):
• pláštěnka
• LED světlo
• držák lahve

polohování do lehu a možnost prodloužení střechy proti slunci

skládání jednou rukou

Vyber si mě! Vyber si barvu
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LAMBDA DELTA

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

TYPO

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

LAMBDA DELTA TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

41

Vybral i  js te Vybral i  js te

TERIX FENIX
3 v 1 3 v 1

Ideální kombinace do města Doporučená volba do terénu

další sety najdete 
na www.patron.eu

další sety najdete 
na www.patron.eu
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LAMBDA DELTA

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

TYPO

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

LAMBDA DELTA TYPO

FENIX FENIX

TERIX TERIX

TRITON TRITON

FALCO FALCO

FENIX tandem FENIX tandem

ATHENA ATHENA

43

Vybral i  js te Vybral i  js te

TRITON FALCO
3 v 1 3 v 1

Prostorný ale skladný Ideál na dlouhé cesty

další sety najdete 
na www.patron.eu

další sety najdete 
na www.patron.eu
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LAMBDA DELTA

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

TYPO

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

LAMBDA DELTA TYPO

FENIX FENIX

TERIX TERIX

TRITON TRITON

FALCO FALCO

FENIX tandem FENIX tandem

ATHENA ATHENA

45

FENIX ATHENA
TANDEM & TWIN HLUBOKÝ KOČÁREK

Dvojčata a sourozenci Osvědčená klasika

Vybral i  js te Vybral i  js te

další sety najdete 
na www.patron.eu

další sety najdete 
na www.patron.eu
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Př ís lušens tv í

Zimní doplněk Zimní návlek vodítka

pro
AMIGO

UNIVERZÁLNÍpro
FIGO

pro
AMIGO

FIGO
ERGO
VARIO

pro
AMIGO

pro
AMIGO

FIGO
ERGO
VARIO

PALLAS

pro
FIGO

UNIVERZÁLNÍ

Zimní doplněk Pláštěnka

Moskytiéra Zimní combi nánožník / fusakMoskytiéra  Brašna STYLE
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Př ís lušens tv í

Nástavec zvyšovací  120 Obal na kola

pro
AMIGO

FIGO

UNIVERZÁLNÍUNIVERZÁLNÍ

pro
ERGO

UNIVERZÁLNÍpro
VARIO

UNIVERZÁLNÍ

Světlo LED

ColorSet ERGO Držák lahveColorSet VARIO Mini-pumpička

pro
MAXI -COSI

CYBEX
BESAFE

Adaptér pro autosedačku 
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smaragd green 
(965)

ruby red 
(968)

pea green
(966)

black
(967)

turquoise
(965)

ruby red
(964)

ATLAS duplexMAARS
golfové holegolfové hole

golfky pro dvojčatanejlehčí golfky na cesty

ATLAS Duplex, komfortní typ golfových holí pro dvojčata s odlehčeným podvozkem vybaveným  otočnými předními koly s aretací, polohovatelnými 
opěrkami zad a samostatně nastavitelnými podnožkami.  Vyniká zejména snadným ovládáním, složitelností, nízkou hmotností a bohatou základní výbavou.
Základní výbava: 
5-bodové fixační pásy s ramenními a mezinožními  výstelkami, nánožníky, společná odnímatelná hrazdička, dvě na sobě nezávislé sedačky 
s polohovatelnou opěrkou zad a nohou, dva nákupní košíky, dvojitá odnímatelná stříška, transportní pojistka.

Volitelné příslušenství (není součástí základní výbavy): 
pláštěnka, držák láhve.

MAARS je standardní typ golfových holí se 120 mm otočnými předními koly s aretací a odlehčeným hliníkovým rámem, který vyniká zejména 
velmi nízkou hmotností a výtečnou složitelností. Bezpečnost je zajištěna 5-bodovým fixačním pásem.

Volitelné příslušenství
(není součástí základní výbavy):
sada příslušenství - stříška, hrazdička, košík, prodloužená přepravní pojistka. 

Letní nánožník

Sada příslušenství
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clip goclip go

Tweed ivory beige (684)

Spirit dark blue (679)

Tweed indigo blue (668)

Tweed brick brown (685)

Spirit pink (680)

Tweed ruby red (667)

tweed smoke grey (662)

Tweed blue mint (676)

tweed stone grey (661)

Tweed lime (669)

spirit silver grey (657) spirit black (656)

Gento pink (682)

Gento dark blue (681)

Gento blue capri (683)

Gento chilli red (628)

Gento blue mint (674)

Gento black (627)

Gento graphite (672)

Gento smoke grey (605)

Gento smaragd (634)

Gento kiwi (602)

MIMMO plusMIMMO
autosedačkaautosedačka

pro děti  0 -  13 kgpro děti  0 -  13 kg

MIMMO Plus, komfortní autosedačka  skupiny 0+, vhodná pro děti od 0 do 13 kg, s nízkou hmotností pro snadné přenášení.
Autosedačka je vybavena moderním kompozičním a snadno odnímatelným potahem s odnímatelnou komfortní vložkou, výstelkou hlavičky a klínem 
sedáku pro novorozence. Pro větší pohodlí miminka je možné nastavit výši ramenních pásů, připevnit stříšku, nánožník či letní doplněk proti hmyzu.

Základní výbava:
3-bodový bezpečnostní pás s ramenními výstelkami, komfortní vložka, výstelka hlavičky a klín sedáku pro novorozence, rukojeť, stříška, nánožník
Volitelné příslušenství:
pláštěnka, letní doplněk, „clip-A-go“ adaptér pro upevnění na kočárek.

MIMMO, komfortní autosedačka skupiny 0+, vhodná   pro děti od 0 do 13 kg, s nízkou hmotností pro snadné přenášení.
Autosedačka je vybavena snadno odnímatelným pratelným potahem s odnímatelnou komfortní vložkou, výstelkou hlavičky a klínem sedáku 
pro novorozence. Pro větší pohodlí miminka je možné nastavit výši ramenních pásů, připevnit stříšku, nánožník či letní doplněk proti hmyzu.

Základní výbava:
3-bodový bezpečnostní pás s ramenními výstelkami, komfortní vložka, výstelka hlavičky a klín sedáku pro novorozence, rukojeť, stříška  
Volitelné příslušenství:
pláštěnka, nánožník, letní doplněk, „clip-A-go“ adaptér pro upevnění na kočárek
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bitter chocolate
 (734)

bitter chocolate
 (734)

ash grey
(732)

ash grey
(733)

ruby red
(726)

black
(729)

black
(724)

ruby red
(728)

MAXORION
autosedačkaautosedačka

pro deti  15 -  36 kg pro deti  15 -  36 kg

MAX je komfortní ergonomická autosedačka - podsedák skupiny 3, se snadno odnímatelným potahem, vhodná pro děti od 15 do 36 
kg. Vyniká především svou prostorností a nadstandardním polstrováním.

Základní výbava:
loketní opěrky, komfortní a pratelný potah

ORION je komfortní autosedačka skupiny 2 a 3, vhodná pro mladší i starší děti od 15 do 36 kg nebo do 150 cm výšky. Pro starší děti 
je možné použít autosedačku bez zádové opěrky.

Autosedačka je vybavena výškově nastavitelnou opěrkou hlavy, výraznou boční fixací sedu a lehce odnímatelným pratelným potahem.

Základní výbava:
odnímatelná zádová opěrka - vznikne samostatně použitelný podsedák, výškově nastavitelná opěrka hlavy

možnosti polohování autosedačky
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owl light grey
(865)

owl green 
(863)

owl black 
(866)

owl brown 
(862)

owl mint 
(864)

owl blue
(861)

BEETROLL
jídelní židličkajídelní židlička

pr vní s tolovánípr vní s tolování

Dětská skládací jídelní židlička BEE vyniká velice nízkou hmotností, malými rozměry po složení a velice jednoduchou manipulací 
a údržbou.

Základní výbava:
omyvatelný potah, sklopný jídelní stoleček, 5-bodový fixační pás

Dětská skládací jídelní židlička vybavená polohováním sedačky (3 polohy), výškovým nastavením sedačky (5 poloh) a polohováním 
podnožky (2 polohy). Vyniká jednoduchou obsluhou a údržbou.

Základní výbava: 
omyvatelný potah, velký odnímatelný stoleček s jídelním tácem, fixační 5-bodový pás, zadní kolečka s aretací, závěsný košík, froté prací 
vložka.

možnosti polohování jídelní židličky
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owl green
 (854)

owl green
 (858)

owl blue
(853)

owl blue
(857)

owl yellow
(852)

owl yellow
(856)

owl brown
(851)

owl brown
(855)

SKIPPY plusSKIPPY
cestovní postýlkacestovní postýlka

skladná a s polohovatelnou podlážkoujednoduchá a skladná

Standardní dětská cestovní skládací postýlka s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí.

Základní výbava:
matrace, transportní taška, 

Standardní dětská cestovní skládací postýlka s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí. Umožňuje zvýšení podlážky  a obsahuje 
průlez pro děťátko. 

Základní výbava:
matrace, závěsný polohovací rošt, síťka proti hmyzu, vstupní otvor, velká kapsa, transportní taška, transportní kolečka
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butterfly black 
(845)

owl brown
(867)

butterfly cyan blue 
(839)

owl yellow 
(860)

owl green
(859)

MOLLYMAIA
hrací ohrádkapostýlka

skládací a prostornánovorozenecká skládací postýlka

Hrací ohrádka pro děti určená pro domácí použití s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí. 

Základní výbava:
matrace, vstupní otvor, transportní taška.

Dětská postýlka pro novorozence určená pro domácí použití s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí.

Základní výbava:
matrace, velká kapsa, úložný prostor, transportní taška, transportní kolečka, stínítko se síťkou proti hmyzu. 
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Rozměry v cm

Hmotnosti v kg

MIMMO Plus, MIMMO, MAGIC, ORION, MAX
Typ Celkové rozměry Sedačka Nosnost Hmotnost

 délka šířka výška hloubka šířka opěrka zad

MIMMO/MIMMO Plus 67 42 35 31 23 50 13,0 2,5/2,6
ORION
MAX 

48 
48 

46 
36 

62/67 
23 

36 
36 

23 
23 

54/67 
-    

36,0 
36,0 

3,5
1,5

TROLL, BEE, RELAX
Typ Celkové rozměry Složené Sedačka Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška hloubka šířka opěrka zad

TROLL 72,0 59,5 108 97 59,5 40 28 28 48 20,0 9,5

BEE 70 68,5 102 120 68,5 15 28 31 50 20,0 4,7 

RELAX 70 42 39/57 76 42 11 17,5 31 40 18,0 2,1

ARGO, PALLAS
Typ Celkové rozměry Složený kočárek Lůžko Sedačka Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška délka šířka výška hloubka šířka
opěrka

zad
podnožka
sedačka

max.
nosnost

košík brašna

ARGO 94 50 103 74 50 27 - - - 21 32 46 24 15,0 5,0 - 9,0

PALLAS 85 61,5 95 74 51 25 78 34 20 24 32 45 25 20,0 5,0 1,0 14,1       

SKIPPY Plus, MAIA, MOLLY
Typ Celkové rozměry Složená postýlka Lůžko Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška délka šířka výška

SKIPPY/ SKIPPY Plus 125 66 80 80 26 22 119 58 63 20,0 9,0

MAIA 85 50 80 80 26 22 78 44 33 10,0 6,0

MOLLY 100 100 80 96 21 19 - - - 20,0 10,7

Podvozek Celkové rozměry Složený kočárek               Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška košík brašna max. nosnost

LAMBDA-4R 77 63,5 82 64 63,5 34 3,0 1,0 20,0 9,7

LAMBDA-3R 84 63,5 82 64 63,5 34 3,0 1,0 20,0 8,9

DELTA-4 91 64 95 89 62 31 5,0 1,0 20,0 10,2

DELTA-4C 84 59,5 92,5 87 57,5 30 5,0 1,0 20,0 10,1

DELTA-4T 87 64 95 90 62 34 5,0 1,0 30,0 11,4

TYPO 90 62 90 71 59,5 34 5,0 1,0 20,0 12,1

Podvozky, hluboká lůžka a sportovní sedačky
 Sedačky Celkové rozměry Nosnost Hmotnost

 délka šířka výška hloubka 
opěra  podnožka

     zad sedačka lůžko 

MAARS, ATLAS Duplex
Typ Celkové rozměry Složený kočárek Sedačka Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška hloubka šířka
opěrka

zad
podnožka
sedačka

sedačka košík

MAARS 75 45 98 112 25 23 22 33 47 - 15,0 1,0 5,2

ATLAS Duplex 79 82 105 103 50 28 21 2x30 46 - 2x15,0 1,0 12,4

ERGO - 34 - 25 53 26 15,0 3,8
AMIGO 84 34 20 - - - 10,0 4,4
VARIO - 30 - 28 51 26 15,0 4,4
FIGO 84 34 20 - - - 10,0 3,5

stripes lime green 
(850)

stripes cranberries
(849)

stripes lemon
(848)

stripes cyan
(847)

RELAX
lehátko

nastavitelné s velkou nosností

Moderní dětské lehátko s polohováním zad a sedu vybavené hracím a vibračním modulem. RELAX je výjimečný svou nosností až 18kg.

Základní výbava:
komfortní oboustranná a pratelná vložka, systém polohování (3 polohy), 5-bodový fixační pás, aretace houpání, hrazdička s dvojicí hraček, 
hrací a vibrační modul.

Oboustranná vložka
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