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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.

3

Vozíme se
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

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.

white navy
439668

black navy
439651

K dispozici k dokoupení sportovní část, autosedačka i adaptér na Maxi-Coasi.
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0-9 kg
56×113×113 cm
ČSN EN 1888:2012

01

04

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.

Kovový nákupní košík je
nenáročný na údržbu.
Nad košíkem je připevněná
taška na drobnosti.
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Pochromovaná konstrukce
v retro stylu.

03

05

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

06

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

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

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

3v1
bronze
890897

Hluboký kočárek
graphite

0-9 kg

890898

62×93×125 cm
14,0 kg
mint
890911

6-36 m
max. 15 kg

navy stripe
900985-01

K dispozici ještě barevné kombinace
silver 890896 a indigo 890945.
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sportovní kočárek

podvozek
kočárku Go
black

podvozek
kočárku Go
brown

888906

888912

13,5 kg
ČSN EN 1888:2012

01

04

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.

Prostorná sedačka použitelná
ve směru i proti směru jízdy.
Možnost do pozice úplného
lehu. Praktické pogumování
v oblasti nožiček pro snadnější
čištění. Velká stříška s možností
prodloužení. Šířka sedáku
30 cm, délka zádové
opěrky 42 cm.

02

05

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

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.

03

06

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

Velká, pěnová 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

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 pěnovými koly
zaujme lehkostí ovládání.
Volitelné kombinace (podvozek / set korby se sedačkou / autosedačka
se prodávají samostatně). Set je kompatibilní i s podvozkem kočárku Go.

3v1
bronze
890897

Hluboký kočárek

mint

0-9 kg

890911

62×93×125 cm
14,0 kg
navy
stripe
900985-01

graphite
890911

K dispozici ještě barevné kombinace
silver 890896 a indigo 890945.
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podvozek kočárku
Terrain
black
899906

sportovní kočárek
6-36 m
max. 15 kg
13,5 kg
ČSN EN 1888:2012

01

04

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.

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.

02

05

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

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.

03

06

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

Velká, pěnová 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 / adaptér na autosedačku Maxi-cosi).
K dispozici v kolekci Basic Line a Premium Line.

3v1
shadow
gray
546916
547916

Hluboký kočárek
0-9 kg
60×80×115 cm
10,0 kg
sportovní kočárek

midnight
blue

6-36 m
max. 15 kg

546915
547915

black
line
547926

podvozek
Vario universal
black

(doplňky z eko kůže)

446900

546926
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10,5 kg

ČSN EN 1888:2012

01

04

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

Sedačka je vybavená
reflexními prvky pro větší
bezpečnost za každého
počasí.
Sedačku lze na podvozek
nastavit po i proti směru jízdy.
Šířka sezení: 28 cm, délka
zádové opěrky 42 cm.

02

05

Samotnou korbičku i celý
kočárek lze jednoduše složit
do kompaktních rozměrů.
Rozměry složeného kočárku
se sportovní sedačkou:
80×60×40 cm.

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

03

06

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.

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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HERITAGE NATURAL
Limitovaná edice
Při tvorbě nových výrobků myslíme na každý detail.
Už třetí rok za sebou přicházíme s oblíbenou kolekcí
Heritage, která je inspirována naším lokálním dědictvím.
Po uvedení úspěšné řady s čičmanským vzorem a Heritage
Birds s motivem z českého folklóru uvádíme pro rok 2018
novou kolekci s názvem Heritage Natural.
Heritage Natural vzdává hold přírodě, její jedinečnosti,
bohatosti a kráse. Půdě a rostlinám, které byly od nepaměti
nejen zdrojem obživy, ale i léčitelem.
Díky různorodosti a obměně rostlin se půda neustále
obohacuje a zachovává svou sílu. Semínka klíčí, zapouštějí
kořeny, rostou, sílí, my se o ně staráme, chráníme je
a na konci je úroda – bohatství pro všechna pokolení.
Nová kolekce Heritage Natural nás vyzývá znovu
objevit svůj vztah k přírodě, kochat se krásou
zvlněných polí, vnímat jejich vůni a pocítit,
že jsme toho všeho součástí.
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Musca
438919

madlo 512919

Street
548919

Up
460919

Easy
439919
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Street

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

V rámci kolekce Basic Line se prodává samostatně konstrukce
a samostatně barevné stříšky.

shadow
grey
548916

forest
green
548917

konstrukce
Street Air
441900

pastel
mint
548928

konstrukce
Street
439033

pastel
pink
548927

0-25 kg

heritage
natural
548919
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midnight blue
548915

56×115×105 cm
9,7 kg
ČSN EN 1888:2012

01

04

Možnost zvolit si konstrukci
s pěnovými nebo nafukovacími
kolečky. Nafukovací kolečka
lze dokoupit i samostatně.

Rukojeť lze nastavit
do 11 poloh.
Kočárek lze složit
do kompaktní velikosti.

02

05

Možnost nastavení zádové
a nožní opěrky do pozice
úplného lehu. Extra velká
stříška se zipem pro ještě větší
rozšíření ochrany proti slunci.

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

03

06

Odnímatelné madlo z eko kůže
pro snadnější manipulaci
s dítětem v kočárku.
Šířka sezení 32 cm, délka
zádové opeřky 48 cm.

Prostorný, dobře přístupný
koš z pevného materiálu
v černé barvě.
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Street

PREMIUM LINE

Kompletní kočárek Street z kolekce Premium Line. Černou konstrukci
designově dotvářejí pěnová kolečka s bílým okrajem. Stříška je již
součástí kočárku. Moderní potahy se vzorem ideálně ladí s rukojetí
a madlem z eko kůže.

doplňky z eko kůže

sunny fields
440918

0-25 kg
56×115×105 cm
black line

9,7 kg

440926

ČSN EN 1888:2012
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Street
Limited 100

Speciální kolekce v limitovaném provedení.
Protože každý z vás je jedinečný.
Všechny designy jsou vyrobeny pouze po 100 kusech. Různé límitované
designy jsou zařazovány do prodeje postupně v průběhu roku.

orchids
548943

memory orchids
Možnost dokoupit vložku Memory ve stejném designu.

503943
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Easy

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!
K dispozici v barvách kolekce Basic Line, Premium Line a Heritage.

sunny
fields
439918
(doplňky
z eko kůže)

shadow
grey
439916

black
line
439926
(doplňky
z eko kůže)

forest
green
439917

6-36 m
max. 15 kg
56×115×105 cm
heritage
natural

midnight blue
439915

9,0 kg

439919
(doplňky z eko kůže)
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ČSN EN 1888:2012

01

04

Užitečný pultík na rukojeti
pro nápoje, telefon
a další drobnosti.

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.

02

05

Mimořádně veliký nákupní
košík pro malou i velkou
rodinu.

Kočárek jednoduše složíte
jednou rukou.
Rozměry složeného kočárku:
95×53×30 cm.

03

06

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

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

Golfový kočárek Musca je nejen lehký jako muška,
ale umí stejně jako ona skvěle manévrovat v prostoru
a vejde se do kufru každého auta.
Na výběr v barvách kolekce Basic Line, Premium Line a Heritage.

sunny
fields
438918
(doplňky
z eko kůže)

midnight
blue
438915

black
line
438926
(doplňky
z eko kůže)

forest
green
438917

6-36 m
max. 15 kg
50×72×110 cm
heritage
natural

shadow grey
438916

7,9 kg

438919
(doplňky z eko kůže)
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ČSN EN 1888:2012

01

04

Jednoduché skládání jednou
rukou do kompaktního tvaru
deštníku, automatická pojistka
proti samovolnému rozložení.

Polohovatelná opěrka nohou
pro pohodlný spánek.
Sedačka je opatřena reflexním
lemem pro větší bezpečnost
za každého počasí.

02

Kapsa na zadní straně
pro nezbytné drobnosti.

03

05

Madlo ladíci k barvě kočárku.
Na výběr textilní nebo z eko
kůže.
Volitelné příslušenství.

06

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

Přední dvojkolečka jsou otočná
o 360° s aretační pojistkou.
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Up

Lehký, skladný, ideální na cestování. To je kočárek Up. Perfektní manévrovací
schopnosti, pěnová kolečka a váha pouhých 5,8 kg předurčuje dát kočárku
palec nahoru.
Na výběr v barvách kolekce Basic Line a Heritage.

Novinka
pastel pink
460927

6-36 m
max. 15 kg
46×78×99 cm
pastel mint
460928

heritage
natural
460919

24

5,8 kg
ČSN EN 1888:2012

01

04

Rukojeť i madlo jsou
potažené eko kůží.
Madlo lze odepnout
pro pohodlné posazení
dítěte do kočárku.

Praktická centrální nožní
brzda.

02

Okénko na stříšce pro kontakt
s děťátkem.

03

Pěnová přední i zadní kolečka
s odpružením.

05

Možnost nastavení zádové
i nožní opěrky.
Po složení kočárek sám stojí
a po odejmutí madla má
rozměry 56×46×25 cm.

06

Nákupní košík s výborným
přístupem.
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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.

pink

blue

black

900763

900770

900787

peacock

landscape

sunny fields

503951

503950

503918

hills
503949

80×33 cm
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Swen

Měkký hřejivý fusak 2v1 s možností prodloužení. Aby děťátko zůstalo stále
v pohodlí a teple, ať už je v autosedačce, vaničce nebo sportovním kočárku.
Díky použitým kvalitním materiálům je fusak voděodolný a větruodolný.
Protiskluzová úprava ABS na zadní straně a reflexní prvky.

dark grey-black

beige-white wash

530700

530704

dark grey-grey

dark grey-pink

530701

530702

dark grey-blue
530703

79/103×45×5 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 II

Inovovaná 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.
Bezpečnost potvrzena v české zkušebně DEKRA.

9-36 kg
skupina

I/ II/ III

volitelný
ISOFIX

blue
809907
Isofix 819907

grey
809902
Isofix 819902

red
809903
Isofix 819903
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9-36 kg
sk. I/II/III
9,0 kg
ECE R44/04

01

04

Redukční vložka pro nejmenší
děti.
Dostatečný prostor pro děti
do 12 let.

9 pozic pro nastavení hlavové
opěrky.

02

05

Boční polštáře
absorbují síly vzniklé
při nárazu dříve,
než se dostanou k dítěti.

5 pozic pro nastavení sklonu
autosedačky.

03

06

Ergonomické vedení
ramenních popruhu
pro maximální bezpečnost
a správnou pozici hlavičky.

Integrované 5-bodové
bezpečnostní pásy s centrální
přezkou
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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 znečištěním a opotřebením.

Do autosedačky
9-18 kg
tyrkysová
růžová
sv. šedá
tm. šedá

320007
320001
320004
320005

15 až 29×74 cm

Do autosedačky
15-36 kg
tyrkysová
růžová
sv. šedá
tm. šedá

330007
330001
330004
330005

21 až 28×77 cm

Do autosedačky
0-13 kg

Do kočárku

tyrkysová
růžová
sv. šedá
tm. šedá

tyrkysová
růžová
sv. šedá
tm. šedá

310007
310001
310004
310005

15 až 25×63 cm
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340007
340001
340004
340005

17 až 31×82 cm

Doplňky ke kočárkům a autosedačkám

Peg

Praktický kolíček k přichycení pleny
na kočárek nebo autosedačku.

Hang

Úchyty na připevnění
jakékoliv tašky na kočárek.

Order

Organizér pro spoustu drobností,
které se najdou v každém autě.

Pocket

Přehledný organizér s kapsami.

Handy

Držák na nápoje
s univerzálním uchycením.

Guard

Chránič zabraňuje poškození
a ušpinění čalounění sedadel.

Back

Velké vypouklé zrcadlo pro dokonalý
pohled na dítě, které je v autosedačce
otočené proti směru jízdy.

Oscar

Přídavné zrcátko na čelní sklo
nebo stínítko, aby byl malý
cestující stále v dohledu.

Grip

Aby byl telefon stále po ruce.
Dva způsoby upevnění.
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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.

red
438630R

3,6-9,1 kg
ČSN EN 13209-2:2005
40×30 cm
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black
438630B

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.

fox aqua
921461

lion yellow
921460

lion grey
0-14 kg

921902

8 kg
ČSN EN 716 -1:2008+A1:2013
120×60×73 cm

K postýlce je možno dokoupit přídavné patro pro novorozence.
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Papáme
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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Nádobí
01

Miska
ø 14 cm

100002

300002

200002

100001

300001

200001

100003

300003

200003

100004
100005 (3 ks)

300004
300005 (3 ks)

200004
200005 (3 ks)

02

Talíř
ø 21 cm

03

Hrneček
200 ml

04

Lžička
14 cm

Zelenina

Víly

Melaminové nádobí s originálními
ilustracemi dětských motivů.
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Doprava
6 m+
ČSN EN 14372

+ katarínailkovičová

Jeleni

700002

500002

702810

700001

500001

701810

700003

500003

703810

700004
700005 (3 ks)

500004
500005 (3 ks)

704810
705810 (3 ks)

Červená
Karkulka

Indiáni

Pohádkové motivy od slovenské ilustrátorky Kataríny Ilkovičové, které si vaše děťátko zamiluje a bude papat jako z pohádky.
100% nezávadný melamin je nerozbitný a vhodný do myčky nádobí.
Nádobí bylo testováno Státním zdravotním ústavem s výsledkem zdravotní nezávadnosti.
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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.

6-36 m
8,2 kg
ČSN EN 14988:2013
60×100×85 cm

oranžová
900497

modrá
900503

Sam

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.
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6 m+

zelený

žlutý

800007G

800007Y

Papoo

Jak mít zdravou svačinu pro děti stále po ruce, hravě
vyřešíte s výrobky řady Papoo. Kapsičky pro opakované
použití šetří váš čas, peněženku a v neposlední řadě
také přírodu, takže společně minimalizujeme množství
odpadu.

Papoo Original

6 m+

Kapsička s objemem 150 ml pro první příkrmy
a děti do 3 let.
Menší náustek a plnění zespodu.
Ovocné pyré nebo zdravou kaši pevně uzavře
dvojitý zip.

Papoo Lžička

Měkká lžička, která se pomocí závitu
připevní k hrdlu Papoo Original.

elephant

lion

901807 (6 ks v balení)

901808 (6 ks v balení)

Papoo Active

3 r+

Kapsičku s větším náustkem a objemem
250 ml využijete doma, na procházce, ve škole,
ale třeba také na snídani cestou do práce
nebo do tělocvičny.
Horní plnění umožňuje, že kapsička
samostatně stojí.

903914 (2 ks v balení)

Krmit s kapsičkou tak můžete od útlého
věku dítěte.

Papoo Snack

910908
(2 ks v balení)

6 m+

Skladné a přitom pevné taštičky, které využijete doma,
na cestě, nebo jen tak do kabelky.
Dvojitý zip v kapsičce uzavře nakrájenou zeleninu,
piškoty, sušené ovoce a mnoho jiného.
Rozměry: 16×12 cm

905899 (4 ks v balení)
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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

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

3+
do 70 kg
ČSN EN 71-1, 2, 3

Kevin
430505

Joe
430510

Doris
430504

Dixie

Pěnové chrániče rohů (4 ks)

Ben
430511

bílá
800003PM
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7×7×3 cm

Houpačky

Houpací zvířátka z jemného materiálu s dřevěnou
houpací základnou.
Houpání je jedna z nejoblíbenějších zábav dětí.
S hračkou se zabaví a zároveň si rozvíjejí pohybové
schopnosti, koordinaci i smysly.

3+
do 70 kg
ČSN EN 71-1, 2, 3

purple
426913

brown
426912

green
426908

K dispozici budou další designy.

64×31×47 cm
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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.

0+
ČSN EN 71 část 1, 2 a 3

druhá strana podložky

malá
901043

veľká
901050

Joy Adventure
malá
428060

veľká
429060
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150×180×1 cm

180×200×1 cm

150×180×1 cm

180×200×1 cm

Buddy 2v1

Chodítko a opora při samostatném chození v jednom
výrobku.
Silikonová kolečka zajistí plynulou jízdu a vyztužená
opěrka správné držení zad.
Vedle zkoumáni prvních kroků se dítě zabaví hracím,
interaktivním pultem, na kterém najde veselé obrázkové
nebo zvukové prvky.

Speciální brzdový systém zabrání
sjetí chodítka ze schodů.

chevron
6 m+
max. 12 kg

855933

3,6 kg
ČSN EN 1273:2005
60×70×53 cm

Malé rozměry ve složeném stavu.

K dispozici také provedení hills 855949.
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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.

béžová
901319

tmavě
šedá
901302
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ČSN EN 716-1
86×42×68,5 cm

Goodnight

Kolekce textilu do dětského pokoje
s originálními motivy potěší vás i vaše děťátko.
Vnější strana je ze 100% bavlny.
kojící polštář
butterfly

Dvoudílná souprava
obsahuje povlak
na polštářek
40×60 cm
a na peřinku
90×120 cm.
V nabídce najdete
také ochranné mantinely
do postýlky:
malý 180×33 cm
velký 360×33 cm

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

butterfly

zavinovačka
butterfly
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.
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PLETENÉ
DEKY

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.

Square

Kinky

Freya

Fisherman

100×80 cm

70×80 cm

120×80 cm

120×100 cm

60 % bavlna
40 % akryl

100 % bavlna

50 % vlna merino
50 % akryl

100 % bavlna

béžová 901180

bílá 410011

smetanová 901104

sv. růžová 901067

tm. hnědá 901098

tm. modrá 901074

šedá 410012
šedá 901197

sv. modrá 410014

smetanová 901081

sv. růžová 410013
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všechny
deky lze prát
v pračce
440012

Star

Braid

Polštářek
ve tvaru hvězdy

Pletený set do postýlky

ø 40 cm
35 % bavlna
65 % akryl
Výplň: 100 %
silikonovaný polyester

Rozměry
Rozměry
Rozměry
Rozměry

polštáře: 60×40 cm
deky: 120×60 cm
mantinelu: 180×35 cm
kapsáře: 50×30 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.

Twinkle
šedý 450012

100×80 cm

60 % bavlna
40 % akryl

Pletená deka do kočárku,
postýlky, kolébky, či autosedačky.

béžová 901210

šedá 901203
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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.

120×60×6 cm

bílá
3174

Aerodry

Nepromokavý chránič matrace
s prodyšnou 3D vrstvou.

120×60 cm
bílý
350011
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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.

zelené
431280g

žluté
431280y

modré
431280bl

bílé
431280w

fialové
431280v

0-12 m
růžové

43×20,5 cm

Harry

431280p

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.

6 m+
bílá
438692

91×43 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.

+ katarínailkovičová

bílá / letadlo

béžová / víla

439934

900046

70×50×9 cm

Bola

Harmonizující, zvonivý přívěsek Bola, stvořený pro krásné
chvíle mateřství.
Každý pohyb matky vyvolá jemné vyzvánění. Tento příjemný
zvuk symbolizuje jedinečné pouto mezi matkou a dítětem.
Miminko v bříšku zvonění vnímá a známý zvuk ho uklidňuje.
Také po narození, bude zvonění miminku asociovat příjemné
chvíle strávené v bezpečí bříška.
Přívěsek lze otevřít a zvonící kuličku vyjmout.

heart
483952
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flower

spiral

wings

tree

483953

483954

483956

483955

Řetízek je součástí balení.
Materiál: postříbřená mosaz

Baby Dab
šedý

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.

90019
dvojbalení
90095

fialový
90026
dvojbalení
90101

dvojrámeček
s tiskovými barvami
90118

dvojrámeček
s 3D otiskem
90125

otisk 3D
90040
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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.petiteetmars.com
www.ags92.com
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