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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.
kreativní designéři, zkušení technici, výtvarníci, testOvací instituty a celá řada 
prOfesiOnálů z české a slOvenské republiky pracují v zákulisí na vytvOření 
značky, která získala slávu a stala se dOmácím jménem prO rOdiče. funkčnOst, 
pOhOdlí a jedinečný design charakterizují všechny prOdukty v našem pOrtfOliu.

www.petiteetmars.com
info@petiteetmars.com
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Vozíme se
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Vario

1

3

4

5
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1. Komfortní vanička je vybavena vyjímatelnou matrací o délce 80 cm.

2. Celý kočárek se dá jednoduše složit do kompaktních rozměrů 80×60×40 cm.

3. Prostorově úsporné skládání vaničky do vodorovné polohy.

4. Možnost nastavení zádové opěrky do pozice úplného lehu a nožní opěrky  
s praktickým pogumováním pro snadnější čištění. Extra velká stříška se zipem  
pro ještě větší rozšíření. Šířka sezení: 28 cm, délka zádové opěrky: 42 cm.

5. Sedačka je vybavená reflexními prvky pro větší bezpečnost za každého počasí. 
Prostorná sedačka se dá na konstrukcí nastavit ve směru i proti směru jízdy. 

6. Pěnová kola skvěle tlumí otřesy při jízdě.

 Vysoce kvalitní a teplý nánožník je vhodný doplněk.

Basic Line

jízda s kOčárkem variO  
znamená radOst, pOhOdlí, 

funkčnOst a bezpečí. stabilita, 
dObrá manévrOvatelnOst, 

jednOduchá OvladatelnOst 
a především malá kOmpaktní 

velikOst kOčárků, tO jsOu jehO 
hlavní přednOsti. vOlitelné 
kOmbinace, jednOtlivé části 

se prOdávají samOstatně 
(pOdvOzek / hlubOká kOrba / 
spOrtOvní sedačka / adaptér  
na autOsedačku maxi-cOsi).

546333
547333
Dark Grey

3v10-9 kg

10,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

čsn en 1888:2012

Hluboký kočárek

Sportovní kočárek

60×80×115 cm

10,0 kg

6

546916
547916
Shadow Grey 446900

Podvozek
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KoleKce Heritage je Každoročně inspirovaná naším 
loKálním dědictvím a Hodnotami, Které přetrvávají věKy.

pro roK 2019 uvádíme motiv Heritage Forest, Který 
odKrývá v sobě Kouzelné boHatství dřevin a zvěře. 

nová edice KočárKů je výjimečná, rozmanitá a jedinečná 
jaKo naše lesy. oKouzlující majestátnost dřevin nás 

obKlopuje a sKrývá v sobě tajemství života. i Když se zdá 
být les neoHrožený, je třeba Ho cHránit a zvelebovat 

pro budoucí generace.

Heritage Forest nás podněcuje všímat si důležitéHo 
významu našicH lesů. objevte boHatost života a Krásu 

jeHo různorodosti. dopřejte si blízKé objetí lesa  
na našicH KočárcícH, jaKož i v lese samotném.

Speciální 
Edice

musca Street

UP

easy

438337 548337

439337

460337

8 9

V objetí lesa

Heritage Forest
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PREMIUM LINE

10 11

Street

9,7 kg

čsn en 1888:2012

6-36 m
max. 25 kg

56×115×105 cm

1. Extra velká, rozšiřitelná stříška, díky 
které můžete dát nový vzhled kočárku 
kdykoliv budete chtít.

2. Možnost si vybrat konstrukci  
s pěnovými nebo nafukovacími kolečky. 
Nafukovací kolečka jsou dostupná  
i jako doplňkové příslušenství.

3. Vysoce kvalitní nánožník je volitelný 
doplněk.

4. Nastavitelná rukojeť, madlo a opěrka 
nohou. Odepínatelné madlo z eko  
kůže. Šířka sezení: 32 cm, délka  
zádové opeřky: 48 cm.

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

podvozek 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. v rámci kOlekce 
basic line se prOdává 

samOstatně kOnstrukce 
a samOstatně barevné 

stříšky.

439033

548332
Emerald Green

AŽ DO 25 KG

1 2

4

3 5

jeden pOdvOzek 
+  

barevné stříšky

548916
Shadow Grey

548333
Dark Grey

548335
Dusty Lilac

548334
Steel Blue

PODVOZEK  
Street AIR
441900
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Street

9,7 kg

čsn en 1888:2012

6-36 m
max. 25 kg

56×115×105 cm

Classy Chic

kOmpletní kOčárek  
street z kOlekce  

premium line. 

443336 PREMIUM LINE

6

Universe Princess

Majesty

Jungle

548959

548962

548957

548958

13

Limited 100
speciální kOlekce  

v limitOvaném 
prOvedení, unikátní 

designy. prO zákazníky, 
kteří se chtějí 

OdlišOvat. 
prOtOže každý  

z vás je jedinečný. 
všechny designy jsOu 

vyrObeny pOuze  
pO 100 kusech. různé 

limitOvané designy jsOu 
zařazOvány dO prOdeje 

pOstupně v průběhu 
rOku. 

vhOdná paměťOvá 
vlOžka dO kOčárku, 

je dOstupná v každém 
designu.

nadčasOvá  
černO-bílá kOmbinace  

udělá kOčárkOvání 
elegantním každý den. 
stříška je již sOučástí 

kOčárku. mOderní pOtahy se 
vzOrem, ideálně ladí  

s rukOjetí a madlem z ekO 
kůže. černá pěnOvá kOlečka 

s bílým Okrajem jsOu 
třešničkOu  
na dOrtu.
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Easy

9,0 kg

čsn en 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

56×115×105 cm

439916
Shadow Grey

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

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

3. Zadní kapsa se zipem.

4. Okénko na stříšce.

5. Mimořádně velký nákupní košík pro 
malou i velkou rodinu.

6. Rozměry složeného kočárku:  
95×53×30 cm.

 Univerzální Easy/Musca teplý nánožník 
dostupný jako volitelný doplněk.

Basic Line

439335 
Dusty Lilac

kOčárek easy  
demOnstruje, jak 

jednOduché tO vlastně 
může být. lehká, přestO 

velmi stabilní kOnstrukce, 
skvělá OvladatelnOst, 
jednOduché skládání 
jednOu rukOu a extra 

velký kOš kOčárku.
v jednOduchOsti je síla!

439333
Dark Grey

Shadow Grey
Dark Grey
Dusty Lilac
Steel Blue

439334
Steel Blue

5 6

1

43

2

439337
doplňky z eko kůže

Heritage 
forest
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Musca

7,9 kg

čsn en 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

50×72×110 cm

1. Polohovatelná opěrka zad a nohou  
pro pohodlný spánek. Sedačka je 
vybavena reflexním lemem pro větší 
bezpečnost za každého počasí.

2. Kapsa na zadní straně pro nezbytné 
drobnosti.

3. Madlo ladící k barvě kočárku. Na výběr 
textilní nebo z eko kůže. Volitelné 
příslušenství. Možnost výběru látky 
nebo eko kůže. Volitelný doplněk.

4. Okno na stříšce.

5. Jednoduché skládání jednou rukou  
do kompaktního tvaru deštníku.

6. Přední kolečka jsou otočná o 360°  
s aretační pojistkou.

Basic Line

438916
Shadow Grey

Shadow Grey
Dark Grey
Dusty lilac
Steel Blue

438333
Dark Grey

438335
Dusty Lilac

438334
Steel Blue

gOlfOvý kOčárek 
musca je nejen lehký 
jakO muška, ale umí 

stejně jakO Ona skvěle 
manévrOvat v prOstOru 

a vejde se dO kufru 
každéhO auta.

1 2

43

5 6

438337
doplňky z eko kůže

Heritage 
forest
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Up

5,8 kg

čsn en 1888:2012

6-36 m
max. 20 kg

46×78×99 cm

1. Možnost nastavení stříšky a zádové  
i nožní opěrky.

2. Okénko na stříšce.

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

4. Po složení kočárek sám stojí  
a po odepnutí madla má rozměry 
56×46×25 cm.

5. Nákupní košík s výborným přístupem.

6. Přední i zadní kolečka z EVA pěny  
s odpružením.

Basic Line

ultra 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. 

460334 
Steel Blue

Shadow Grey
Dusty Lilac
Steel Blue

460335
Dusty Lilac

460916
Shadow Grey

AŽ DO 20 KG

1

3

5 6

2

4

460337
doplňky z eko kůže

Heritage 
forest
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Memory

80×33 cm

503944
Cardinal

21

900763
Pink

900770
Blue

900787
Black

503946
Bloom

503951
Peacock

503949 
Hills

Ruzné vzory
vlOžka dO spOrtOvníhO 

kOčárku 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.

503962 
Jungle

503958 
Majesty

503957 
Princess

503959  
Universe
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Sven 3v1

79/103×45×5 cm

dark grey-blue
530703

6
23

dark grey-grey
530701

dark grey-black
530700

dark grey-pink
530702

beige-white wash
530704

1. PEG 
Praktický kolíček k přichycení pleny na kočárek  
nebo autosedačku.

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

3. HANG 
Úchyty na připevnění jakékoliv tašky na kočárek.

4. HANDY 
Držák na nápoje s univerzálním uchycením.

5. POCKET 
Přehledný organizér s kapsami.

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

Vozíme se
PřísLušenstVí

1 2

3

4

5 6

482906 Black 
482909 Pink 
482910 White
482911 Mint

901838

901340

901371901364

901395

měkký a hřejivý fusak 3v1 
s mOžnOstí prOdlOužení, 

vyrObený z vysOce kvalitní 
látky látky taslan  

a měkkěhO flísu. 
vOděOdOlný a větruOdOlný,  
s prOtiskluzOvým pOvrchem 
na zadní straně a reflexní 

prvky.
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Cestujeme
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Prime II

809907
1. Vložka pro nejmenší děti. Dostatečný 

prostor pro děti do 12 let.

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

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

4. 9 různých pozic pro nastavení hlavové 
opěrky.

5. 5 pozic pro nastavení sklonu 
autosedačky.

6. Integrované 5-bodové bezpečnostní 
pásy s centrální přezkou.

udělejte každOu  
jízdu bezpečnOu.

autOsedačka bude 
dOprOvázet vaše dítě  

na cestách  
Od cca 9 měsíců dO 12 let. 

autOsedačka, která rOste 
s dítětem pOskytuje dítěti 

výjimečnOu Ochranu, 
pOcit bezpečí a kOmfOrtu. 

bezpečnOst pOtvrzena  
v české zkušebně  

dekra.

809902

Grey
Blue

9,0 kg ece r44/049-36 kg
skupina i/ii/iii

9-36 kg
Group

I/II/III

ivory 
limited

1

2

4

5 6

3

model 
Isofix 
819902 Grey
819903 Red
819907 Blue

819929
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Reversal II

dětská autOsedačka s 360° 
rOtací a isOfixOvým systémem, 
vhOdná prO děti Od narOzení 

dO přibližně 4 let,  
Od 0 dO 18 kg. jednOduchá 
změna pOzice autOsedačky 

ve směru a prOti směru jízdy. 
autOsedačka reversal ii 
je navržena tak, aby se 
přizpůsObila každé fázi  

růstu dítěte.

15,5 kg ece r44/040-18 kg
skupina 0+/i

0-18 kg
Skupina

0+/I
1. 360° stupňová rotace umožňuje lehčí 

umístění dítěte v autosedačce.

2. 7 nastavitelných poloh opěrky hlavy. 
Isofixový systém s podpůrnou nohou 
umožnuje snadnější a rychlejší montáž 
sedačky.

3. Použití zády ke směru jízdy 0–13-18 kg.

4. Použití ve směru jízdy 13–18 kg.

5. 4 možnosti naklápění sedačky  
pro maximální pohodlí dítěte.

6. Novorozenecká zmenšovací vložka. 
Úchyty na pásy se sponou po obou 
stranách, pro lepší vkládání dítěte  
do sedačky.

1

2

4

5 6

3

802902
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Aero 3D
0-13 kg

vlOžka  
dO autOsedačky  

a kOčárku aerO 3d  
s dOkOnalOu šestihrannOu 

strukturOu medOvých pláství 
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.

340005

310007 Turquoise
310005 Dark Grey
310004 Light Grey
310001  Pink

310004

Vlozka do kocárku
340007 Turquoise
340005 Dark Grey
340004 Light Grey
340001  Pink

15 až 25×63 cm

Vložka do autosedačky 
0-13 kg

15 až 29×74 cm

Vložka do autosedačky 
9-18 kg

21 až 28×77 cm

Vložka do autosedačky 
15-36 kg

17 až 31×82 cm

Vložka do kočárku

320007 330001

9-18 kg
320007 Turquoise
320005 Dark Grey
320004 Light Grey
320001  Pink

15-36 kg
330007 Turquoise
330005 Dark Grey
330004 Light Grey
330001  Pink

vlozka 
do 

autosedacky

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.

Koot

8,0 kg

čsn en 716-1, 2: 2017

0-15 kg

120×60×73 cm

31

921902 
Lion Grey

921461 
Fox Aqua

921460 
Lion Yellow

Přídavné lůžko  
je dostupné jako 

volitelný doplněk.
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Hrajeme si 
& Staráme se
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Hop Hop

430510

nafukOvací skákací  
zvířátkO je nejen zábavOu 

prO dítě, ale pOdpOruje  
i rOzvOj jehO mOtOrických 

schOpnOstí. materiál 
neObsahuje bpa.  

pumpička na nafukOvání  
je sOučástí balení.

kevin
430505

joe

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.

35

423930

Candy

427930

Norik

425930

Tony

424930

Bela

čsn en 71-1, 2, 3

3+
max. 70 kg

904198

LUCY

Doris
430504
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Joy
pOdlOžka má ObOustranný pOtisk 
s veselými mOtivy, prOtiskluzOvOu 

úpravu, 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.

901043 180×150×1 cm 

901050 180×200×1 cm

0+

čsn en 71-1, 2, 3

Druhá strana podložky

1 cm tloušťka

luna se stane praktickOu, ale i stylOvOu  
sOučástí vaší dOmácnOsti. je vybavena  

prOdyšnOu matrací s výškOu 2 cm, s prOstOrem 
na umístění mOnitOru dechu nanny. vyniká 

materiálOvým zpracOváním: vrstva 3d má 
strukturu medOvých plaství, která umOžňuje 
vOlné prOudění vzduchu. bOky pOstýlky jsOu 

pOtaženy plstí z hedvábně jemné Ovčí vlny 
merinO, která zajišťuje skvělé vlastnOsti 

pOstýlky. Ovčí vlna merinO, se skvělými 
termOreguluačnými vlastnOstmi, Odstraňuje 

vlhkOst, je vOděOdOlná a Obsahuje lanOlin, 
který chrání plst před znečištěním, pachem, 

bakteriemi a jinými mikrOOrganismy.

Luna

čsn en 716-1

86×42×68,5 cm

901302 Dark Grey 

3737

vyrObeny z kvalitní měkké příze, 
z přírOdních materiálů, která 

neztrácí barvu a díky pevnějšímu 
plastickému vzOru dObře drží  

tvar. skvělý dárek  
prO maminku k narOzení  

děťátka.

Fisherman
120x100 cm
901067 Pink
901074 Blue
901081 Cream

kinky  
70x80 cm
410011 White
410012 Grey
410013 Pink
410014 Blue

deky
Pletené
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120×60 cm

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.

Gryko 
Koko

120×60×6 cm

lehátkO prO bezpečné 
kOupání miminka ve vaně. 

usnadňuje rOdičům 
manipulaci s miminkem, trup 
a hlavička dítěte zůstávají 
nad vOdOu díky ideálnímu 

sklOnu lehátka.

Meli

0-12 m43×20,5 cm
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.

Harry

6 m+91×43 cm

nepromoKavý cHránič 
matrace s prodyšnou  

3d vrstvou.

Aerodry

3174

350011

431280w White

431280g Green 431280p Pink

431280bl Blue

431280y Yellow

431280v Violet

438692
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Papáme



42 4342 43

Dětské 
nádobí

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.

700001 doprava

700004
700005 (3 ks)

700003

700002jeleN

čsn en 143726 m+

Melaminové nádobí  
s originálními  

ilustracemi dětských 
motivů.

100002

100001

100003

100004
100005 (3 ks)

300002

300001

300003

300004
300005 (3 ks)

500002

500001

500003

500004
500005 (3 ks)

702810

701810

703810

704810
705810 (3 ks)

200001

200003

200002

200004
200005 (3 ks)

+ katarínailkovičová
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6 m+

Sam

Papoo Lion
papoo elephanT
901807
6 ks / balení

Papoo Original
kapsičky naplníte zdravým 

jídlem, šetří čas, jsOu 
ekOlOgické a minimalizují 
Odpad. plní se pOhOdlně 

zespOdu a dvOjité těsnění 
udrží pyré či příkrm  
bezpečně v kapsičce.

901808
6 ks / balení

150 ml

910908
2 ks / balení

vytvOřte si trvalé vzpOmínky  
v pOdObě Otisků dětských ručiček, 

či nOžiček. baby dab přináší dva 
druhy výrObků: barvu bezpečnOu 
už Od narOzení a samOtvrdnOucí 

hmOtu prO Otisk 3d v OzdObné 
krabičce.

Baby Dab

bryndák z příjemnéhO  
silikOnu s praktickOu  
kapsOu na zachycení  

jídla. 

6 m+

800007g
Green

800007y
Yellow

90019 Grey
90026 Violet
1 ks / balení

90095 Violet
90101 Blue
2 ks / balení

90118

90040
3D tisk

Papoo Snack
hravý set čtyř, místa 

šetřících kapsiček, ideální 
prO malé pOchutiny. 

kapsy lze naplnit čerstvě 
nakrájenOu zeleninOu, 

OvOcem, Oříšky nebO také 
sladkOu OdměnOu.  

pO naplnění a uzavření, 
pytlík sam stOjí  

a je vOděOdOlný.

Papoo
Plnitelné kapsičky  

na opakované použití.

905899
4 ks / balení
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