
1

We are 
all made 
of stars
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www.petiteetmars.com
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Mateřství bude šťastnější,

když všechny věci pro děti

budou jako od maminky.

O dětech a věcech, které je provázejí od narození, kojení, batolení do jinošských  
a dívčích let víme své. Nejenže jsme se za dvacet let v oboru něco naučili,  
ale spoustu výrobků jsme na našich dětech také vyzkoušeli. Proto všechno, co 
rodičům a jejich dětem nabízíme, nejdříve pečlivě vybíráme. Vždy to musí být kvalitní, 
dobře promyšlené, bezpečné a nepředražené.

Jako největší prodejce kojeneckého zboží v Čechách i na Slovensku prodáme každý 
rok přes milion výrobků. Hledáme je pro vás po celém světe. A když je nenajdeme, 
sami věci pro děti a maminky vymýšlíme, navrhujeme a testujeme.

Ve vývoji spolupracujeme s českými i slovenskými techniky, zkušebnami, výtvarníky  
a dalšími profesemi. Společným výsledkem jsou výrobky, které sami rádi používáme. 
Víme, že se na ně můžeme spolehnout a podepsat se pod ně.
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Kočárkujeme
Procházka růžovou zahradou 

Když začínáte připravovat výbavičku pro miminko, jednou z prvních věcí,  
na kterou myslíte, je kočárek pro vaše procházky po městě, či parku. Chcete,  
aby se dal jednoduše poskládat do auta, aby nebyl těžký a aby byl vhodný  
do každého terénu. A zároveň aby vám po jeho koupi zůstaly penízky i na nákup 
postýlky, lehátka, nosiče, oblečení, plen ... ... a tak jsme přijali výzvu.  
Jak vytvořit kočárky, které budou vyhovovat všem potřebám našich českých  
a slovenských maminek a přitom je finančně nezatíží. Věděli jsme, že kočárky musí  
být funkční, spolehlivé i stylové.

Podívejte se, jak jsme se s touto výzvou poprali.
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Classic

šířka
56 cm

výška
113 cm

white navy
439668

black navy
439651

délka
110 cm

Kočárek Classic je klasický v tom nejlepším slova smyslu. 
Tento exkluzívní, hluboký retro kočárek na nás působí 
naprosto sebevědomým dojmem a hrdě se vrací na scénu,  
aby nám připomněl svoje kvality.

ČSN EN 1888:2012

0-9 kg
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01

Hluboká korbička vhodná  
od narození do 9 kg, o délce  
80 cm. Výškové nastavení 
zádové části. Vnitřní prostor 
vystlán kvalitní textilií  
pro maximální pohodlí dítěte  
a vybaven vyjímatelnou 
matrací. Korbička je ve spodní 
části odvětraná. 02 Pochromovaná konstrukce  

v retro stylu. 03
Velká, paprsková, nafukovací 
kola s tlumiči na vahadlech 
zaručují měkké odpružení  
a pohodlnou jízdu.

04 Kovový nákupní košík je 
nenáročný na údržbu.  
Nad košíkem je připevněná 
taška na drobnosti.

05 Stříška vybavená praktickou 
rukojetí pro snadné přenášení. 
Zabudovaná síťka umožňuje 
potřebné odvětrání, které 
zabrání přehřátí nebo 
nadměrnému pocení dítěte.

06 Elegantní taška je součástí 
výbavy kočárku. Obsahuje 
přebalovací podložku  
a bezpečnostní popruh  
do hluboké korby. 
Součástí výbavy kočárku je 
pláštěnka.
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Go

délka
93 cm

výška
125 cm

Kočárek Go vyzývá k jízdě a pobytu venku v jakémkoli terénu  
a počasí. Jeho stabilní, odlehčená konstrukce s nafukovacími koly vepředu  
i vzadu umožňuje procházky i delší túry s miminkem od narození do 15 kg.
Volitelné kombinace (podvozek, set korby se sedačkou  
a autosedačka se prodávají samostatně).

3v1

14,0 kg

0-9 kg

13,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

ČSN EN 1888:2012

Hluboký koČárEk

SportovNí koČárEk

apple
900831

beige 
melange

900855

black 
melange

900879

grey 
melange

900916

terracotta
900930

podvozek 
kočárku Go 

900824
K dispozici ještě barevná kombinace  
navy melange.

šířka
62 cm
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01

Hluboká korbička vhodná  
od narození do 9 kg, o délce 
80 cm. Výškové nastavení 
zádové části. Vnitřní prostor 
vystlán kvalitní textilií  
pro maximální pohodlí dítěte  
a vybaven vyjímatelnou 
matrací. 02

Autosedačka kategorie 0  
do 10 kg s vložkou  
pro novorozeně. 5-bodové 
bezpečnostní pásy  
s polstrováním proti otlakům. 
Součástí vybavení je stříška  
a nánožník. 03

Bezpečnostní madlo snadno 
odejmete pro snadnější 
manipulaci s dítětem  
v kočárku. Potaženo eko kůží.

04 Prostorná sedačka použitelná 
ve směru i proti směru jízdy 
pro děti od 6 měsíců do 15 kg.
Možnost do pozice úplného 
lehu. Praktické pogumování  
v oblasti nožiček pro snadnější 
čištění. Velká stříška  
s možností prodloužení.

05 Součástí výbavy kočárku je 
univerzální pláštěnka  
na kočárek, přebalovací taška  
s přebalovací podložkou,  
držák na nápoje, nánožník  
na sportovní část, popruhy  
pro použití v korbě  
a adaptéry na autosedačku.

06 Velká, nafukovací přední  
i zadní kolečka. Přední kolečka 
s aretační pojistkou jsou 
otočná o 360°.
Tlumiče nárazů a otřesů 
zajišťují perfektní odpružení.
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terrain

šířka
62 cm

výška
125 cm

délka
93 cm

Kočárek Terrain si díky dvojitému odpružení troufne  
na jakýkoli náročný povrch v přírodě i ve městě,  
přičemž dítěti neustále poskytuje maximální pohodlí  
a bezpečí. Stabilní, odlehčená konstrukce s nafukovacími 
koly zaujme lehkostí ovládání.
Volitelné kombinace (podvozek, set korby se sedačkou  
a autosedačka se prodávají samostatně).

3v1

14,0 kg

0-9 kg

13,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

ČSN EN 1888:2012

Hluboký koČárEk

SportovNí koČárEk

navy  
stripe
900985

K dispozici ještě barevná kombinace 
brown stripe.

grey 
stripe
900961

podvozek 
kočárku 
Terrain
900824
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01

Hluboká korbička vhodná  
od narození do 9 kg, o délce 
80 cm. Výškové nastavení 
zádové části. Vnitřní prostor 
vystlán kvalitní textilií  
pro maximální pohodlí dítěte  
a vybaven vyjímatelnou 
matrací. 02

Autosedačka kategorie 0  
do 10 kg s vložkou  
pro novorozeně. 5-bodové 
bezpečnostní pásy  
s polstrováním proti otlakům. 
Součástí vybavení je stříška  
a nánožník. 03

Bezpečnostní madlo snadno 
odejmete pro snadnější 
manipulaci s dítětem  
v kočárku. Potaženo eko kůží.

04 Prostorná sedačka použitelná 
ve směru i proti směru jízdy 
pro děti od 6 měsíců do 15 kg.
Možnost do pozice úplného 
lehu. Praktické pogumování  
v oblasti nožiček pro snadnější 
čištění. Velká stříška  
s možností prodloužení.

05 Součástí výbavy kočárku je 
univerzální pláštěnka  
na kočárek, přebalovací taška 
s přebalovací podložkou, držák 
na nápoje, nánožník  
na sportovní část, popruhy  
pro použití v korbě  
a adaptéry na autosedačku.

06 Velká, nafukovací přední  
i zadní kolečka. Přední kolečka 
s aretační pojistkou jsou 
otočná o 360°.
Tlumiče nárazů a otřesů 
zajišťují perfektní odpružení.
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Vario Jízda s kočárekm Vario znamená radost, pohodlí, funkčnost 
a bezpečí. Stabilita, kvalitní potahový materiál , jednoduchá 
ovladatelnost a především malá kompaktní velikost kočárku  
jsou jeho hlavní přednosti. 
Volitelné kombinace, jednotlivé části se prodávají samostatně  
(podvozek / hluboká korba / sportovní sedačka / autosedačka).

10,0 kg

0-9 kg

10,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

ČSN EN 1888:2012

3v1

šířka
60 cm

výška
115 cm

délka
80 cm

sahara 
melange

900367

blue 
melange

900343

Hluboký koČárEk

SportovNí koČárEk

black 
melange

900350
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01

Hluboká korbička vhodná  
od narození do 9 kg,  
o délce 80 cm. Velmi lehká  
s praktickou rukojetí pro snadné  
přenášení. Vybavená vyjímatel-
nou matrací. Vnitřní prostor 
vystlán kvalitní textilií  
pro maximální pohodlí dítěte. 02

Autosedačka skupiny 0+  
do 13 kg s vložkou  
pro novorozeně.
Kovová rukojeť polohovatelná 
do 5 pozic. 5-bodové 
bezpečnostní pásy  
s polstrováním proti otlakům. 03

Možnost nastavení zádové 
a nožní opěrky do pozice 
úplného lehu pro děti  
od 6 měsíců do 15 kg.
Praktické pogumování  
v oblasti nožiček pro snadnější 
čištění. Extra velká stříška se 
zipem pro ještě větší rozšíření.

04 Sedačka je vybavená 
reflexními prvky pro větší 
bezpečnost za každého  
počasí. 
Sedačku lze na podvozek 
nastavit po i proti směru jízdy.

05 Pěnová kola jsou jako 
nafukovací, ale bezdušová. 
Skvěle tlumí otřesy při jízdě  
na nerovném povrchu.
Přední kolečka s aretační 
pojistkou jsou otočná o 360°.

06 Nánožník ochrání dítě v kočárku  
před vlhkostí, zimou a větrem.
Stejně jako potah kočárku, je 
nánožník vyrobený z velmi 
kvalitní, pevné a vodoodpudivé 
textilie. Lehce zateplený fleece 
materiálem.  
Volitelný doplněk.
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spider

šířka
60 cm

výška
113 cm

délka
80 cm

Kočárek Spider na první pohled zaujme sportovním 
designem podvozku. Stabilita, kvalitní potahový materiál, 
lehkost pohybu, skladnost a nízká hmotnost jsou atributy, 
které poskytují pohodlí pro dítě a funkčnost pro rodiče.
Volitelné kombinace, jednotlivé části se prodávají 
samostatně (podvozek / hluboká korba / sportovní sedačka 
/ autosedačka).

black 
melange

900350

blue 
melange

900343

sahara 
melange

900367

11,0 kg

0-9 kg

11,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

ČSN EN 1888:2012

Hluboký koČárEk

SportovNí koČárEk

3v1
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01

Hluboká korbička vhodná  
od narození do 9 kg,  
o délce 80 cm. Velmi lehká  
s praktickou rukojetí pro snadné  
přenášení. Vybavená vyjímatel-
nou matrací. Vnitřní prostor 
vystlán kvalitní textilií  
pro maximální pohodlí dítěte. 02

Autosedačka skupiny 0+  
do 13 kg s vložkou  
pro novorozeně.
Kovová rukojeť polohovatelná 
do 5 pozic. 5-bodové 
bezpečnostní pásy  
s polstrováním proti otlakům. 03

Nánožník ochrání dítě v kočárku  
před vlhkostí, zimou a větrem.
Stejně jako potah kočárku, je 
nánožník vyrobený z velmi 
kvalitní, pevné a vodoodpudivé 
textilie. Lehce zateplený fleece 
materiálem.  
Volitelný doplněk.

04 Pěnová kola jsou jako 
nafukovací, ale bezdušová. 
Skvěle tlumí otřesy při jízdě  
na nerovném povrchu.
Přední kolečka s aretační 
pojistkou jsou otočná o 360°.

05 Prostorný, dobře přístupný 
velký koš z pevného materiálu 
v barvě potahu.

06 Sedačka je vybavená 
reflexními prvky pro větší 
bezpečnost za každého  
počasí. 
Sedačku lze na podvozek 
nastavit po i proti směru jízdy.
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street

délka
115 cm

Kočárek Street hravě zvládne jízdu nejen na ulici,  
ale poradí si s terénem i mimo město. Je maximálně 
praktický, skladný, jednoduše ovladatelný, bezpečný  
a stabilní. 

jeden podvozek barevné sTříšky +

šířka
56 cm

výška
105 cm

heritage 
edition
900466

blue 
melange

900442

sahara 
melange

900459

neoprene 
blue

540006

neoprene 
pink

540004

neoprene 
yellow
900473

9,7 kg

ČSN EN 1888:2012

0-15 kg
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01
K podvozku kočárku se 
dokupují stříška a doplňky 
bezpečnostního pásu  
ve vybrané barvě. 02

Možnost nastavení zádové 
a nožní opěrky do pozice 
úplného lehu. Odnímatelné 
bezpečnostní madlo pro snad- 
nější manipulaci s dítětem  
v kočárku. Extra velká stříška 
se zipem pro ještě větší 
rozšíření ochrany proti slunci. 03

Prostorný, dobře přístupný koš 
z pevného materiálu v barvě 
potahu.

04 Kočárek lze složit jednou  
rukou do kompaktní velikosti. 05 Ochrání dítě v kočárku  

před vlhkostí, zimou a větrem.
Nánožník vyrobený z velmi 
kvalitní, pevné a vodoodpudivé 
textilie. Lehce zateplený fleece 
materiálem.
Volitelný doplněk.

06 S nafukovacími kolečky už 
žádný terén nebude problém. 
Hravě překonáte nerovnosti 
chodníku ve městě či cesty  
v přírodě.
Volitelný doplněk.
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easy

šířka
53 cm

výška
103 cm

black 
melange

439019

blue 
melange

439026

délka
100 cm

Kočárek Easy demonstruje, jak jednoduché to vlastně může být!  
Lehká, přesto velmi stabilní konstrukce, skvělá ovladatelnost, 
jednoduché skládání jednou rukou, stylový design s černým rámem.  
V jednoduchosti je síla!

sahara 
melange

900213

9,0 kg

ČSN EN 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

heritage 
edition

900220
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01
Užitečný pultík na rukojeti  
pro nápoje, telefon  
a další drobnosti. 02 Přední kolečka jsou otočná  

o 360° s aretační pojistkou. 03

Rozšiřitelná stříška vytvoří 
přítmí pro lepší usínání a zajistí 
ochranu proti škodlivému  
UV záření.
V prodloužení je okno  
pro kontrolu dítěte.

04 Možnost nastavení zádové 
a nožní opěrky do pozice 
úplného lehu. Praktické 
pogumování v oblasti 
nožiček pro snadnější čištění. 
Odnímatelné bezpečnostní 
madlo pro snadnější 
manipulaci s dítětem. 
Mimořádně veliký nákupní košík.

05 5-bodové bezpečnostní  
pásy s měkkým polstrováním 
proti otlakům na ramenou 
dítěte.

06 Nánožník ochrání dítě  
v kočárku před vlhkostí, zimou 
a větrem.
Je vyrobený z velmi kvalitní, 
pevné a vodoodpudivé textilie.
Lehce zateplený fleece 
materiálem.
Volitelný doplněk.
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musca

šířka
50 cm

výška
110 cm

délka
75 cm

Golfový kočárek Musca je nejen lehký jako muška,  
ale umí stejně jako ona skvěle manévrovat v prostoru  
a vejde se do kufru každého auta.

blue 
melange

438616

black 
melange

438906

sahara 
melange

900190

heritage 
edition
900206

7,9 kg

ČSN EN 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg
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01
Jednoduché skládání jednou 
rukou do kompaktního tvaru 
deštníku, automatická pojistka  
proti samovolnému rozložení. 02 Přední dvojkolečka jsou otočná  

o 360° s aretační pojistkou. 03

Rozšiřitelná stříška vytvoří 
přítmí pro lepší usínání a zajistí 
ochranu proti škodlivému  
UV záření.
V prodloužení je okno  
pro kontrolu dítěte.

04 Polohovatelná opěrka nohou 
pro pohodlný spánek. 05 Madlo a nánožník 

(volitelné příslušenství). 
Nánožník ochrání dítě  
v kočárku před vlhkostí, zimou 
a větrem. Je vyrobený z pevné, 
vodoodpudivé textilie a lehce 
zateplený fleece materiálem.

06 Sedačka je opatřena reflexním 
lemem pro větší bezpečnost 
za každého počasí.



22

fly

šířka
51 cm

výška
101 cm

délka
68 cm

Ultra lehký kočárek Fly je určen pro všechny, kteří hledají praktický  
a nekomplikovaný kočárek na krátké přejezdy, cestování a zároveň pohodlné 
běžné používání. I přes velmi lehkou konstrukci je kočárek dokonale stabilní.

sahara 
melange

900282

blue 
melange

900275

black 
900299

4,8 kg

ČSN EN 1888:2012

0-36 m
max. 15 kg

4,8 kg!
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01

Ultralehký kočárek s hmotností 
pouhých 4,8 kg. I přes velmi 
lehkou konstrukci je kočárek 
stabilní a nepřevrací se, což 
bylo potvrzeno i provedenými 
zkouškami akreditované 
laboratoře Institutu  
pro testování a certifikaci. 02 Rozšiřitelná stříška  

pro větší ochranu proti slunci. 03
Bezpečnostní madlo snadno 
odejmete pro lepší manipulaci 
s dítětem v kočárku.

04 Snadné polohování zádově 
opěrky jednou rukou.
Možnost nastavení zádové 
a nožní opěrky do pozice 
úplného lehu.
Důmyslné zajištění nožní 
opěrky pomocí látkového 
popruhu.

05 Ochrání dítě v kočárku  
před vlhkostí, zimou a větrem.
Stejně jako potah kočárku,  
je nánožník vyrobený z velmi 
kvalitní, pevné a vodoodpudivé 
textilie. Lehce zateplený fleece 
materiálem. 
Volitelný doplněk.

06 Sedačka je opatřena reflexním 
lemem pro větší bezpečnost 
za každého počasí.
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memory Vložka do sportovního kočárku z pěnového 
materiálu je navržená tak, aby absorbovala otřesy 
během jízdy na nerovném terénu. 
Hustá paměťová pěna zajišťuje maximální 
podporu a pohodlí. Optimálně se přizpůsobí 
tvaru těla vašeho dítěte.

80 x 33 cm

modrá
900770 černá

900787

růžová
900763
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lImItoVaNÁ edICe

Jedinečná kolekce Heritage (dědictví) 
vychází ze slovenské národní tradice. 
Zobrazuje tzv. čičmanský vzor,  
který proslavil středoslovenskou obec 
Čičmany. Tuto unikátní dvousetletou 
geometrickou ornamentiku najdete 
přímo na dřevěných domech, čímž 
připomínají pohádkové perníkové 
chaloupky. 

Poté, co byl tento vzor ozdobou  
na tričkách slovenských olympioniků 
v roce 2012 v Londýně, dnes zdobí 
i kolekci kočárků československé 
značky Petite&Mars. Díky doplňkům  
z eko kůže, jsou kočárky nejen 
odkazem na slovenský folklór,  
ale i nepřehlédnutelným  
současným trendy modelem.

80 x 33 cm
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Cestujeme
Za sedmero horami a sedmero řekami…

K jedné babičce, k druhé babičce, k tetě, sestře, bratrovi a za všemi, kteří naše prcky 
rádi rozmazlují. Na pohádkové cesty za nimi budete potřebovat autosedačku,  
která je bezpečná a zároveň pohodlná pro miminko. Možná dokonce takovou,  
která roste spolu s miminkem, a to bez použití kouzelného proutku.
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Prime
volitelný 
IsoFIX9-36 kg

skupina
I/ II/ III

Bezpečná a pohodlná dětská autosedačka poskytuje dítěti 
výjimečnou ochranu, pocit bezpečí a komfort. Autosedačka 
bude doprovázet vaše dítě na cestách od cca 9 měsíců  
do 12 let. Autosedačka, která roste s dítětem.

šedá
8098-G

černá
8098-BL

Isofix 8098-IBL

červená
8098-RE

Isofix 8098-IRE

champagne
Isofix 8098-IBE

9,0 kg

ECE r44/04

9-36 kg
sk. I/II/III

hnědá
Isofix 8098-IBR
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01 Redukční vložka pro nejmenší 
děti. 02

Speciální 3D materiál  
houbovité struktury nabízí 
komfort během cestování. 03

SPS pěnové polštáře
absorbují síly vzniklé  
při nárazu dříve,  
než se dostanou k dítěti

04 6 pozic pro nastavení hlavové 
opěrky. 05 5 pozic pro nastavení sklonu 

autosedačky. 06 Integrované 5-bodové 
bezpečnostní pásy s centrální 
přezkou
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reversal

Corry

Otočná autosedačka umožňuje jednoduché otočení 
autosedačky dopředu bez nutnosti odmontovat 
základnu. Ergonomický tvar vyhovuje každé fázi 
růstu dítěte a poskytuje mu výjimečnou ochranu, 
pocit bezpečí a komfortu.

Ergonomický nákrčník do autosedačky pro větší pohodlí  
a zdraví během cestování. Pomáhá udržet hlavu  
ve správné poloze při spánku doporučený věk od 6 měsíců.

0-18 kg
skupina
0+/ I

14,6 kg

ECE r44/04

0-18 kg
sk. 0+/I

6 m+
černá
439118

červená
439126

černá
439125
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01
Použití proti směru jízdy  
od narození do 13 kg  
(cca do 1,5 roku). 02

Použití po směru jízdy  
od 9 do 18 kg  
(od cca 9 měsíců do 4 let). 03

Isofixová základna – 
jednoduché, rychlé a bezpečné 
upevnění jedním zaklapnutím. 
Základna umožňuje pevné 
zajištění autosedačky jak 
podpěrnou nohou, tak pevným 
uchycením do fixačních 
bodů v sedačce automobilu.

04 Jednou rukou lze autosedačku 
polohovat do 4 pozic  
pro maximální pohodlí  
a nerušený spánek  
Opěrka hlavy má 4 možnosti 
polohy nastavení.

05 Inovativní design s kovovým 
rámem, který v případě 
dopravní nehody tlumí boční 
náraz.

06 Integrované 5-bodové 
bezpečnostní pásy zapnuté 
jedním zatažením.

6 m+
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aero 3d Vložka do autosedačky a kočárku Aero 3D s dokonalou 
šestihrannou strukturou medových plaství zajišťuje děťátku 
optimální komfort při delším sezení, či cestování. 
Je maximálně prodyšná, odvádí nadměrné tělesné teplo,  
proto ji určitě oceníte i v teplých letních dnech. Navíc  
chrání autosedačku před znečištění a opotřebením.

do autosedačky 
9-18 kg 

do autosedačky 
15-36 kg 

do kočárku
do autosedačky 
0-13 kg 

15 až 29 x 74 cm

21 až 28 x 77 cm

17 až 31 x 82 cm15 až 25 x 63 cm

tyrkysová 320007
růžová 320001
sv. šedá 320004
tm. šedá 320005

tyrkysová 330007
růžová 330001
sv. šedá 330004
tm. šedá 330005

tyrkysová 340007
růžová 340001
sv. šedá 340004
tm. šedá 340005

tyrkysová 310007
růžová 310001
sv. šedá 310004
tm. šedá 310005
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Caddy Dětský nosič vám poslouží vždy, když budete chtít jít  
s děťátkem někam bez kočárku. 
Děťátko můžete nosit tváří k rodiči i tváří ven. Má polstrované 
ramenní popruhy, na kterých se rozloží váha, odnímatelný 
bryndáček a kapsičku na drobnosti.

černý
438630B

heritage 
edition
438630H

3,6-9,1 kg

ČSN EN 13209-2:2005

40 x 30 cm
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tessa Elegantní přebalovací taška Tessa pro maminky, které chtějí 
využívat kabelku i dlouho poté, co jejich děťátko už nebude 
potřebovat plenky. Je vhodná na procházky, či cestování  
s děťátkem. 
Součástí tašky je přebalovací podložka a termoobal na láhev.

black 
melange

900725

blue
melange

900732

heritage 
edition
900480

sahara 
melange

900749

nude
9007562 kg na kočárku / 8 kg jako kabelka 

ČSN EN 1888:2012

45 x 30 x 19 cm
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Koot Cestovní postýlka Koot se stane vaším parťákem, se kterým budete 
chtít kamkoli na cesty. Oceníte její nízkou hmotnost, skladnost  
a kompaktnost. Má lehkou stabilní kovovou konstrukci, je vyrobena 
z prodyšných textilií. Součástí balení je měkká matrace a přenosná 
taška.

K postýlce je možno dokoupit 
přídavné patro pro novorozence.

modrá s letadlem
8562-BL

růžová s vílou 
8562-PI

hnědá se sovou
8562-BR

8 kg

ČSN EN 716 -1:2008+A1:2013

0-14 kg

120 x 60 x 73 cm

+ katarínailkovičová



36

Papáme

36

Za tatínka, za maminku, za dědečka a babičku

Dáme vám hádanku. Jídlo, které bylo v mističce je najednou na koberci, na stěně,  
na stole, ve vašich vlasech, na oblečení a přece se radujete. Jak je to možné? 
Jednoduše. Máte radost, že vašemu miminku chutná a spapalo alespoň polovinu  
toho, co jste mu připravili. Abychom vám pomohli s krmením, vytvořili jsme pro vás 
dětské nádobí s roztomilými kresbami od oblíbené ilustrátorky dětských knih  
Katky Ilkovičové, nebo bryndák s kapsou s podpůrnými drážkami na zachycení jídla.
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Zola Plastová židle Zola s veselým motivem je určena pro děti, 
které již samy sedí, tedy od 6 do 36 měsíců. 
Manipulace s židlí je velmi jednoduchá, stejně jako její 
údržba. 
Určitě oceníte pultík s odnímatelnou horní částí.  
Má 3 pozice opěrky, 6 pozic výškového nastavení. 

zelený
800007G

žlutý
800007Y

Silikonový dětský bryndák je neocenitelný pomocník  
při stolování, z příjemného silikonu s praktickou kapsou 
na zachycení jídla. Je vybaven speciálními drážkami, díky 
kterým se kapsa neuzavře a děťátko se nezašpiní.

oranžová
900497

modrá
900503

sam
6 m+

8,2 kg

ČSN EN 14988:2013

6-36 m

60 x 100 x 85 cm
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Pro chlapečky máme připravené nádobí s obrázky dopravních prostředků a holčičky 
se jistě zamilují do krásných víl. Obrázky několika druhů zeleniny dětem ukazují,  
že se zeleninou může být zábava a není třeba se jí vyhýbat. Nádobí bylo testováno 
Státním zdravotním ústavem s výsledkem zdravotní nezávadnosti.

melaminové nádobí s originálními  
ilustracemi dětských motivů.

Zelenina Víly doprava

+ katarínailkovičová Nádobí

200002

200001

200003

200004 
200005 - 3 ks 

300002

300001

300003

300004 
300005 - 3 ks 

100002

100001

100003

100004 
100005 - 3 ks 

01

02

03

04

Miska 
ø 14 cm

Talíř 
ø 21 cm

Hrneček 
200 ml

Lžička 
14 cm

ČSN EN 14372

6 m+
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spinkáme
Jedna ovečka, dvě ovečky, tři ovečky...

Kolikrát jste se přistihli při tom, že pozorujete své miminko, jak spinká, a usmíváte se?  
Pro klidný spánek vašeho děťátka jsme ve spolupráci s našimi designéry vytvořili 
minimalistické stylové postýlky, ke kterým si můžete doladit funkční vybavení, díky 
kterému bude při spinkání v pohodlí, teple a bezpečí. 
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luna Luna se stane praktickou, ale i stylovou součástí vaší domácnosti. 
Postýlku můžete umístit v ložnici hned vedle té vaší a mít tak spící 
miminko u sebe, ale oceníte ji i během dne jako postýlku  
do obývacího pokoje. 
Je vybavena prodyšnou matrací s výškou 2 cm, pod kterou je 
prostor na umístění monitoru dechu Nanny. Vyniká materiálovým 
zpracováním: vrstva 3D materiálu, který tvoří vnitřní polstrování 
postýlky, má struktu medové plástve, která umožňuje volné 
proudění vzduchu, a dítě tak opětovně nevdechuje CO2. Tuto  
vrstvu lze vyjmout a vyprat. 
Boky postýlky jsou potaženy plstí z hedvábně jemné ovčí vlny 
merino, která v horku chladí, v zimě hřeje, odvádí vlhkost  
a je voděodolná.  
Ovčí vlna obsahuje lanolin, který chrání plsť před znečištěním, 
bakteriemi, pachem a mikroorganismy.
Stabilní konstrukce stojanu je z nerezové oceli.

ČSN EN 716-1

86 x 42 x 68,5 cm

béžová
901319

tmavě 
šedá

901302
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selena Dětská postýlka Selena 120 x 60 cm je nejen praktická,  
ale také stylová. Dřevěný rošt je nastavitelný do různých  
výšek podle toho, jak děťátko roste. 
Je vyrobena z antialergenních dřevovláknitých MDF desek  
a boky postýlky jsou potaženy plstí z hedvábně jemné ovčí  
vlny merino, která v horku chladí, v zimě hřeje, odvádí vlhkost  
a je vysoce voděodolná. 
Ovčí vlna obsahuje lanolin, který chrání plst před znečištěním, 
bakteriemi, pachem a mikroorganismy.

ČSN EN 716-1

120 x 60 x 96,5 cm

béžová
901296

tmavě 
šedá

901289
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Gryko Koko Dětská antialergická přírodní  
matrace se snímatelným bavlněným 
potahem pro zdravý spánek vašeho 
dítěte. Má 3 vrstvy: pohanková drť 
nahoře, molitanová pěna ve středu  
a kokosové vlákno ve spodní části.

aerodry Nepromokavý chránič matrace  
s prodyšnou 3D vrstvou.

bílý
350011

bílá
3174

120 x 60 x 6 cm

120 x 60 cm
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Goodnight Kolekce textilu do dětského pokoje  
s originálními motivy od slovenské 
výtvarnice Katky Ilkovičové potěší vás  
i vaše děťátko. Vnější strana je  
ze 100% bavlny.

povlečení
modré – letadlo

901111

povlečení
růžové – víly

901128

+ katarínailkovičová
kojící polštář

modrý – letadlo
901135

kojící polštář
růžový – víly

901142

zavinovačka 
růžová – víly

901272

zavinovačka 
modrá – letadlo

901265

Dítě se v zavinovačce cítí jako 
v maminčině bříšku, lépe se kojí 
a přenáší. Vložka z kokosového 
vlákna stabilizuje jeho polohu  
a zabraňuje vychýlení hlavy. 

Multifunkční polštář je díky  
své velikosti velmi pohodlný  
a praktický. 
V období těhotenství je 
neocenitelným pomocníkem 
pro podporu rostoucího bříška 
při odpočinku i spánku.

V nabídce najdete také ochranné 
mantinely do postýlky: 
malý 180 x 33 cm / 901227, 901234 
velký 360 x 33 cm / 901241, 901258

Dvoudílná souprava obsahuje 
povlak na polštářek  
cca 40 x 60 cm  
a na peřinku  
cca 90 x 120 cm.
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PleteNÉ  
deKY

merinosquare Kinky freya

star

100 x 80 cm
 60 % bavlna 
 40 % akryl

70 x 80 cm
 100 % bavlna

120 x 80 cm
 50 % vlna merino 
 50 % akryl

ø 40 cm
 35 % bavlna 
 65 % akryl

 Výplň: 100 % 
silikonovaný polyester

120 x 80 cm
100 % vlna merino

béžová 901180 bílá 410011 béžová 901173smetanová 901104

tm. hnědá 901166tm. hnědá 901098

béžová 901159

šedá 410012

sv. modrá 410014

sv. růžová 410013

šedá 901197

všechny  
deky lze prát  

v pračce

Polštářek  
ve tvaru hvězdy

šedý 450012

Vyrobeny z kvalitní měkké příze, z přírodních materiálů,  
která nedráždí pokožku neztrácí barvu a díky pevnějšímu 
plastickému vzoru dobře drží tvar. Vhodné do všech kočárků, 
postýlek, kolébek a autosedaček. Skvělý dárek pro maminku  
k narození děťátka.
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fisherman
120 x 100 cm
 100 % bavlna

sv. růžová 420013

tm. modrá 901074

smetanová 901081

béžová 901210

440012

šedá  901203

twinkle

Braid

100 x 80 cm
 60 % bavlna 
 40 % akryl

pletený set do postýlky
Rozměry polštáře: 60 x 40 cm
Rozměry deky: 120 x 60 cm
Rozměry mantinelu: 180 x 35 cm
Rozměry kapsáře: 50 x 30 cm 

Úplet: 35 % bavlna + 65 % polyester 
Podšívka: 100 % bavlna
 Výplň: 100 % polyester

Svrchní pletená vrstva  
je vyrobena z kvalitní  
měkké příze, která nedráždí  
pokožku, nekouše, neškrábe,  
neztrácí barvu a díky  
pevnějšímu plastickému vzoru  
dobře drží tvar.
 

Pletená deka do kočárku,  
postýlky, kolébky, či autosedačky.
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Hrajeme si
&

staráme se
Kolo kolo mlýnský...

Když spinká je roztomilé. Ale když se baví, směje a dovádí, větší radost jste ještě 
nezažili ani vy. Víme, kolik energie potřebujete vynaložit, abyste svého prcka bavili.  
Ale víme i to, že tu energii rádi vynaložíte, protože se vám to několikanásobně vrátí.

A ještě lepší je, pokud ve hře kromě zábavy objevíte i jiný rozměr. Vzpomínku, cvičení,  
či poučení.
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Hop Hop

dixie

Nafukovací skákací zvířátko je nejen zábavou 
pro dítě, ale podporuje i rozvoj jeho motorických 
schopností.
Materiál neobsahuje BPA.

Pěnové chrániče rohů (4 ks)

ČSN EN 71-1, 2, 3

3+
do 70 kg

doris
430504

Gabi
430535

bílá
800003PM

ben
430511

Marta 
430528

7 x 7 x 3 cm
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Navigator

3,6 kg

ČSN EN 1273:2005

6 m+ 
max. 12 kg

modro/zelené
8555-GB

hnědé 
8555-BR

60 x 70 x 53 cm

Chodítko je vybaveno pojistkou  
proti samovolnému rozložení, čtyřmi kolečky 
krytými obvodovým rámem, vyztuženou 
opěrkou pro správné držení zad, třístupňovým 
mechanismem k nastavení výšky, speciálním 
brzdným systémem.



52

Joy Podložka má oboustranný potisk s veselými motivy, protiskluzovou 
úpravu na povrchu, výborně izoluje a odhlučňuje a je voděodolná. Skvěle 
nahrazuje koberec, navíc je jemná na povrchu, elastická, přesto tvarově 
stabilní, skladná a především poskytuje dětem bezpečí při hře.
Je vyrobená z vysoce kvalitního netoxického a hypoalergenního 
materiálu XPE, ze kterého se např.  vyrábí nádobí a kojenecké lahve. 
Maximálně praktická a jednoduchá na údržbu.

ČSN EN 71 část 1, 2 a 3

0+

veľká
901050

malá 
901043

150 x 180 x 1 cm

180 x 200 x 1 cm

druhá strana podložky
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meli Drobné lehátko pro bezpečné koupání miminka ve vaně,  
které pasuje také do všech dětských vaniček. Usnadňuje rodičům 
manipulaci s miminkem, trup a hlavička dítěte jsou drženy  
nad vodou díky ideálnímu sklonu lehátka.

mix 
431280mix

Harry Harry je velmi lehká, rychleschnoucí podložka,  
která zaručuje bezpečnost a jistotu při koupání  
nebo sprchování až dvou dětí. Na rubové straně je 
opatřena přísavkami, které ji pevně drží na místě  
i na hladkém povrchu vany/sprchového koutu,  
a zabrání tak uklouznutí dítěte. Extra délka zajišťuje 
pokrytí celého dna.

zelené 
431280g

modré
431280bl

růžové 
431280p

žluté
431280y

fialové
431280v

0-12 m

43 x 20,5 cm

6 m+

bílá
438682 91 x 43 cm
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Paddy Přebalovací podložka se zarážkami proti sklouznutí  
při položení na postýlku, vanu apod. Je vyrobena  
z certifikovaných, chemicky bezpečných materiálů  
bez ftalátů.

světle modrá / letadlo
900022

bílá / letadlo 
439934

světle růžová / víla
900053

70 x 50 x 9 cm

béžová / víla
900046

bílá / víla
439941

béžová / letadlo 
900039

+ katarínailkovičová
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Baby dab Vytvořte si trvalé vzpomínky v podobě otisků 
dětských ručiček, či nožiček. 
Baby Dab přináší dva druhy výrobků: barvu 
bezpečnou už od narození pro otisk ve fialové 
nebo šedé barvě, která vystačí na cca 20 použití  
a samotvrdnoucí hmotu pro otisk 3D  
v ozdobné krabičce.

otisk 3d
90040

šedý 
90019

fialový 
90026
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Cz • ags 92, s. r. o., Rosická 653, 190 17 Praha 9, Česká republika
sk • ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, Slovensko

www.ags92.com

www.petiteetmars.com


