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Materstvo bude šťastnejšie,  
keď všetky veci pre deti budú  
ako od maminky.
O deťOch a veciach, ktOré ich sprevádzajú Od narOdenia, kOjenia, batOlenia  
dO chlapčenských a dievčenských rOkOv vieme svOje. nielenže sme sa za dvadsať 
rOkOv v ObOre niečO naučili, ale mnOžstvO výrObkOv sme na našich deťOch aj 
vyskúšali. pretO všetkO, čO rOdičOm a ich deťOm pOnúkame, najskôr dôkladne 
vyberáme. vždy tO musí byť kvalitné, dObre premyslené, bezpečné a nepredražené.
akO najväčší predajca kOjeneckéhO tOvaru v čechách i na slOvensku predáme 
každý rOk cez milión výrObkOv. hľadáme ich pre vás pO celOm svete. a keď ich 
nenájdeme, sami veci pre deti a maminky vymýšľame, navrhujeme a testujeme.
kreatívny dizajnéri, skúsení technici, výtvarníci, testOvacie inštitúty a celý rad 
prOfesiOnálOv z českej a slOvenskej republiky pracujú v zákulisí na vytvOrení 
značky, ktOrá sa už udOmácnila medzi rOdičmi a stala sa ObľúbenOu. funkčnOsť, 
pOhOdlie a jedinečný dizajn charakterizujú všetky prOdukty v našOm pOrtfóliu.

www.petiteetmars.com
info@petiteetmars.com
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Vozíme sa
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Vario
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1. Komfortná vanička je vybavená vyberateľným matracom, vnútorná dĺžka 80 cm.

2. Celý kočík sa dá jednoducho zložiť do kompaktných rozmerov 80×60×40 cm.

3. Priestorovo úsporné skladanie vaničky do vodorovnej polohy.

4. Možnosť nastavenia chrbtovej opierky do pozície úplného ľahu a opierka na nohy 
s praktickým pogumovaním pre jednoduchšie čistenie. Extra veľká strieška so 
zipsom pre ešte väčšie rozšírenie. Šírka sedenia: 28 cm, dĺžka chrbtovej  
opierky: 42 cm.

5. Sedačka je vybavená reflexnými prvkami pre väčšiu bezpečnosť za každého 
počasia. Priestranná sedačka sa dá na konštrukcií nastaviť v smere aj proti smeru 
jazdy. 

6. Penové kolieska skvele tlmia otrasy pri jazde.

 Vysoko kvalitný, teplý nánožník je vhodný doplnok a dokupuje sa samostatne..

Basic Line

jazda s kOčíkOm variO  
znamená radOsť, pOhOdlie, 

funkčnOsť a bezpečie. stabilita, 
dObrá manévrOvateľnOsť, 

jednOduchá OvládateľnOsť  
a predOvšetkým malá 

kOmpaktná veľkOsť kOčíkOv 
sú ich hlavnými prednOsťami. 

vOliteľné kOmbinácie, 
jednOtlivé časti sa predávajú 

samOstatne (kOnštrukcia / 
hlbOká vanička / špOrtOvá 

sedačka / adaptér na 
autOsedačku maxi-cOsi).

546333
547333
Dark Grey

3v10-9 kg

10,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

stn en 1888:2012

Hlboký kočík

Športový kočík

60×80×115 cm

10,0 kg

6

546916
547916
Shadow Grey 446900

Konštrukcia



8 9

6

KoleKcia Heritage je Každoročne inšpirovaná našim 
loKálnym dedičstvom a Hodnotami,  

Ktoré pretrvávajú veKy.

pre roK 2019 uvádzame motív Heritage Forest,  
Ktorý odKrýva v sebe čarovné boHatstvo  

drevín a zverstva. 
nová edícia KočíKov je výnimočná, rozmanitá a jedinečná 

aKo naše lesy. očarujúca majestátnosť drevín nás 
obKlopuje a sKrýva v sebe tajomstvo života. aj Keď sa 

zdá byť les neoHrozený, je potrebné cHrániť Ho  
a zveľaďovať pre budúce generácie.

Heritage Forest nás podnecuje všímať si dôležitý  
význam našicH lesov. objavte boHatosť života  
a Krásu jeHo rôznorodosti. doprajte si blízKe  

objatie lesa na našicH KočíKocH,  
aKo aj v lese samotnom.

Speciálna 
edícia

musca Street

UP

easy

438337 548337

439337

460337

8 9

V objatí lesa

Heritage Forest
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PREMIUM LINE

10 11

Street

9,7 kg

stn en 1888:2012

6-36 m
max. 25 kg

56×115×105 cm

1. Extra veľká, rozšíriteľná strieška,  
ktorú si viete kedykoľvek vymeniť  
a dať tak kočíku úplne nový vzhľad.

2. Možnosť vybrať si konštrukciu 
s penovými alebo nafukovacími 
kolieskami. Nafukovacie kolieska sú 
dostupné aj ako doplnkové príslušenstvo.

3. Vysoko kvalitný, teplý nánožník je 
vhodný doplnok.

4. Nastaviteľná rukoväť, madlo a opierka 
nôh. Odopínateľné madlo z eko kože. 
Šírka sedadla je 32 cm a dĺžka opierky 
sedadla 48 cm.

5. Priestranný, ľahko dostupný košík 
vyrobený z kvalitného materiálu  
v čiernej farbe.

kOčík street hravO 
zvládne jazdu nielen  
na ulici, ale pOradí si  

s terénOm aj mimO mesta. 
je maximálne praktický, 

skladný, jednOduchO 
Ovládateľný, bezpečný  

a stabilný. v rámci kOlekcie 
basic line sa predáva 

samOstatne kOnštrukcia 
a samOstatne farebné 

striešky.

439033

548332
Emerald Green

AŽ DO 25 KG

1 2

4

3 5

jedna kOnštrukcia 
+  

farebné striešky

548916
Shadow Grey

548333
Dark Grey

548335
Dusty Lilac

548334
Steel Blue

konstrukcia 
Street AIR

441900

konsTrukcia Street
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Street

9,7 kg

stn en 1888:2012

6-36 m
max. 25 kg

56×115×105 cm

Classy Chic

kOmpletný kOčík  
street z kOlekcie  

premium line. 

443336 PREMIUM LINE

6

Universe Princess

Majesty

Jungle

548959

548962

548957

548958

13

Limited 100
špeciálna kOlekcia  

v limitOvanOm 
prevedení, unikátne 

dizajny. pre zákazníkOv, 
ktOrí sa chcú OdlišOvať. 
pretOže každý z vás je 

jedinečný. 

všetky designy sú 
vyrObené len  

pO 100 ks. rôzne designy 
sú zaraďOvané  

dO predaja pOstupne  
v priebehu rOka. 

v každOm dizajne  
je tiež k dispOzícii 
pamäťOvá vlOžka.

nadčasOvá čiernO-
biela kOmbinácia spraví 

kOčíkOvanie elegantným 
každý deň. strieška je už 

súčasťOu kOčíka. mOderné 
pOťahy sO vzOrOm ideálne 

ladia s rukOväťOu a madlOm 
z ekO kOže. čierne penOvé 
kOlieska s bielym OkrajOm 
sú čerešničkOu na tOrte.
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Easy

9,0 kg

stn en 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

56×115×105 cm

439916
Shadow Grey

1. Rozšíriteľná strieška vytvorí prítmie  
pre lepšie zaspávanie a zaistí ochranu 
proti škodlivému UV žiareniu.  
V predĺžení je okienko na kontrolu 
dieťaťa.

2. Užitočný pultík na rukoväti na nápoje, 
telefón a ďalšie drobnosti.

3. Zadné vrecko so zipsom.

4. Okienko na strieške.

5. Mimoriadne veľký nákupný košík  
pre malú i veľkú rodinu. 

6. Rozmery zloženého kočíka:  
95×53×30 cm.

 Univerzálny Easy/Musca teplý nánožník 
dostupný ako voliteľný doplnok.

Basic Line

439335 
Dusty Lilac

kOčík easy  
demOnštruje akO 

jednOduché tO vlastne 
môže byť. ľahká, 

napriek tOmu veľmi 
stabilná kOnštrukcia, 
skvelá OvládateľnOsť, 
jednOduché skladanie 
jednOu rukOu a extra 

veľký kôš kOčíka.  
v jednOduchOsti je sila!

439333
Dark Grey

Shadow Grey
Dark Grey
Dusty Lilac
Steel Blue

439334
Steel Blue

5 6

1

43

2

439337
doplnky z eko kože

Heritage 
forest
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Musca

7,9 kg

stn en 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

50×72×110 cm

1. Polohovateľná opierka chrbta a nôh 
pre pohodlný spánok. Sedačka je 
vybavená reflexným lemom pre väčšiu 
bezpečnosť za každého počasia.

2. Vrecko na zadnej strane  
pre nevyhnutné drobnosti.

3. Madlo ladiace k farbe kočíku. Možnosť 
výberu látky, alebo eko-kože. Voliteľný 
doplnok.

4. Okno na strieške.

5. Jednoduché skladanie jednou rukou  
do kompaktného tvaru dáždnika.

6. Predné kolieska sú otočné o 360°  
s aretačnou poistkou.

Basic Line

438916
Shadow Grey

Shadow Grey
Dark Grey
Dusty lilac
Steel Blue

438333
Dark Grey

438335
Dusty Lilac

438334
Steel Blue

gOlfOvý kOčík musca  
je nielen ľahký akO 

muška, ale vie rOvnakO 
akO Ona skvele 

manévrOvať v priestOre 
a zmestí sa dO kufra 

každéhO auta. 

1 2

43

5 6

438337
doplnky z eko kože

Heritage 
forest
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Up

5,8 kg

stn en 1888:2012

6-36 m
max. 20 kg

46×78×99 cm

1. Možnosť nastavenia chrbtovej aj 
nožnej opierky. 

2. Okno na strieške.

3. Rukoväť aj madlo sú potiahnuté eko 
kožou. Madlo možno odopnúť  
pre pohodlné posadenie dieťaťa  
do kočíka.

4. Po zložení kočík sám stojí  
a po odopnutí madla má rozmery  
56×46×25 cm.

5. Nákupný košík s výborným prístupom.

6. Predné aj zadné kolieska z EVA peny  
s odpružením.

Basic Line

ultra ľahký, skladný, 
ideálny na cestOvanie. 

tO je kOčík up. perfektné 
manévrOvacie schOpnOsti 

penOvé kOlieska a váha 
len 5,8 kg predurčuje dať 

kOčíku palec hOre.

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
doplnky z eko kože

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

rôzne vzory
vlOžka dO špOrtOvéhO 

kOčíka je navrhnutá tak, 
aby absOrbOvala Otrasy 

pOčas jazdy  
na nerOvnOm teréne. hustá 

pamäťOvá pena zaisťuje 
maximálnu pOdpOru  

a pOhOdlie. Optimálne 
sa prispôsObí tvaru tela 

vášhO dieťaťa.

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 štipec k prichyteniu plienky na kočík  
alebo autosedačku.

2. BACK 
Veľké vypuklé zrkadlo pre dokonalý pohľad na dieťa,  
ktoré je v autosedačke otočené proti smeru jazdy.

3. HANG 
Úchyty na pripevnenie akejkoľvek tašky na kočík.

4. HANDY 
Držiak na nápoje s univerzálnym uchytením.

5. POCKET 
Prehľadný organizér s vreckami.

6. ORDER 
Organizér na množstvo drobností, ktoré sa nájdu  
v každom aute.

Vozíme sa
PRísLušenstVo

1 2

3

4

5 6

482906 Black 
482909 Pink 
482910 White
482911 Mint

901838

901340

901371901364

901395

mäkký a hrejivý fusak 3v1 
s mOžnOsťOu predĺženia, 

vyrObený z vysOkO  
kvalitnej látky  

taslan a mäkkéhO flísu. 
vOdeOdOlný a vetruOdOlný,  
s prOtišmykOvým pOvrchOm 

na zadnej strane  
a s reflexnými prvkami. 



24 2524 252424

Cestujeme
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Prime II

809907

1. Vložka pre najmenšie deti. Dostatok 
miesta pre deti do 12 rokov.

2. Bočné vankúše absorbujú sily 
vytvorené pri náraze, predtým ako 
zasiahnu dieťa.

3. Ergonomické vedenie popruhov  
pre maximálne bezpečie a správnu 
polohu hlavy.

4. 9 rôznych polôh opierky hlavy.

5. 5 rôznych pozícii naklonenia 
autosedačky.

6. Integrované bezpečnostné pásy  
s centrálnou sponou.

urObte každú  
jazdu bezpečnOu.
autOsedačka bude 

sprevádzať vaše dieťa  
na cestách Od cca 9 mesiacOv 

dO 12 rOkOv. autOsedačka, 
ktOrá rastie s dieťaťOm, 

pOskytuje dieťaťu výnimOčnú 
Ochranu, pOcit bezpečia 
a kOmfOrtu. bezpečnOsť 

pOtvrdená  
v českej skúšObni  

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

detská autOsedačka s 360° 
rOtáciOu a isOfixOvým systémOm, 

vhOdná pre deti Od narOdenia 
dO približne 4 rOkOv,  

Od 0 dO 18 kg. jednOduchá zmena 
pOzície autOsedačky v smere  

a prOtismere jazdy. autOsedačka 
reversal ii je navrhnutá tak,  
aby sa prispôsObila každej  

fáze rastu dieťaťa. 

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

0-18 kg
Skupina

0+/I
1. 360° stupňová rotácia umožňuje lahšie 

umiestnenie dieťaťa v autosedačke.

2. 7 nastaviteľných polôh opierky hlavy. 
Isofixový systém s podpornou nohou 
umožnuje ľahšiu a rýchlejšiu montáž 
sedačky.

3. Využitie chrbtom k smeru jazdy  
0–13-18 kg.

4. Využitie v smere jazdy 13-18 kg.

5. 4 možnosti naklápania sedačky  
pre maximálne pohodlie dieťaťa.

6. Novorodenecká zmenšovacia vložka. 
Úchyty na pásy na oboch stranách 
autosedačky, pre pohodlnejšie 
vkladanie dieťaťa.

1

2

4

5 6

3

802902
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Aero 3D
0-13 kg

vlOžka  
dO autOsedačky  
a kOčíka aerO 3d  

s dOkOnalOu šesťhrannOu 
štruktúrOu medOvých plástOv 

zaisťuje dieťatku Optimálny 
kOmfOrt pri dlhšOm sedení, 
či cestOvaní. je maximálne 

priedušná, Odvádza nadmerné 
telesné teplO, pretO ju 

určite Oceníte i v teplých 
letných dňOch. naviac chráni 
autOsedačku pred znečistením 

a OpOtrebOvaním.

340005

310007 Turquoise
310005 Dark Grey
310004 Light Grey
310001  Pink

310004

VloZka do koCíka
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 kočíka

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

cestOvná pOstieľka kOOt 
sa stane vašim parťákOm, 
s ktOrým budete chcieť 

kamkOľvek na cesty. 
Oceníte jej nízku hmOtnOsť, 
skladnOsť a kOmpaktnOsť. 
má ľahkú stabilnú kOvOvú 
kOnštrukciu, je vyrObená 

z priedušných textílií. 
súčasťOu balenia je mäkký 

matrac a prenOsná  
taška.

Koot

8,0 kg

stn en 716-1, 2: 2017

0-15 kg

120×60×73 cm

31

921902 
Lion Grey

921461 
Fox Aqua

921460 
Lion Yellow

Prídavné lôžko je 
dostupné ako  

voliteľný doplnok.
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Hráme sa 
& Staráme sa
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Hop Hop

430510

nafukOvacie skákacie 
zvieratkO je nielen zábavOu 

pre dieťa, ale pOdpOruje  
i rOzvOj jehO mOtOrických 

schOpnOstí. materiál 
neObsahuje bpa. 

pumpička na nafukOvanie  
je súčasťOu balenia.

kevin
430505

joe

Hojdačky

hOjdacie zvieratká  
z jemnéhO materiálu 

s drevenOu hOjdacOu 
základňOu. hOjdanie je 

jedna z najObľúbenejších 
zábav detí. s hračkOu 
sa zabavia a zárOveň 
si rOzvíjajú pOhybOvé 

schOpnOsti, kOOrdináciu  
i zmysly.

35

423930

Candy

427930

Norik

425930

Tony

424930

Bela

stn en 71-1, 2, 3

3+
max. 70 kg

904198

LUCY

Doris
430504
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Joy
pOdlOžka má ObOjstrannú pOtlač  
s veselými mOtívmi, prOtišmykOvú 

úpravu na pOvrchu, výbOrne izOluje  
a Odhlučňuje a je vOdeOdOlná. skvele 

nahrádza kOberec, naviac je jemná  
na pOvrchu, elastická,  

aj napriek tOmu tvarOvO stabilná, 
skladná a predOvšetkým pOskytuje 
deťOm bezpečie pri hre. je vyrObená  

z vysOkO kvalitnéhO netOxickéhO  
a hypOalergénnehO materiálu xpe,  
z ktOréhO sa napr. vyrábajú riady  

a kOjenecké fľašky. maximálne 
praktická a jednOduchá  

na údržbu.

901043 180×150×1 cm 

901050 180×200×1 cm

0+

stn en 71-1, 2, 3

Druhá strana podložky

1 cm hrúbka

luna sa stane praktickOu, ale aj štýlOvOu 
súčasťOu vašej dOmácnOsti. je vybavená 

priedušným matracOm s výškOu 2 cm, s priestOrOm 
na umiestnenie mOnitOru dychu nanny. vyniká 

materiálOvým spracOvaním: vrstva 3d materiálu, 
ktOrá má štruktúru medOvých plástOv, ktOré 

umOžňujú vOľné prúdenie vzduchu a bOky 
pOstieľky sú pOtiahnuté plsťOu z hOdvábnej 

jemnej Ovčej vlny merinO, ktOrá zabezpečuje 
skvelé vlastnOsti pOstieľky. Ovčia vlna merinO, 
sO skvelými termOreguluačnými vlastnOsťami, 

Odstraňuje vlhkOsť, je vOdeOdOlná  
a Obsahuje lanOlín, ktOrý chráni plsť  

pred znečistením, pachOm, baktériami  
a inými mikrOOrganizmami. 

Luna

stn en 716-1

86×42×68,5 cm

901302 Dark Grey 

3737

vyrObené z kvalitnej mäkkej 
priadze, z prírOdných materiálOv, 
ktOré nestrácajú farbu a vďaka 
pevnejšiemu plastickému vzOru 

dObre držia tvar. skvelý  
darček pre maminku  

k narOdeniu dieťatka.

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

detský antialergický 
prírOdný matrac  

s Odnímateľným bavlneným 
pOťahOm pre zdravý spánOk 
vášhO dieťaťa. má 3 vrstvy: 
pOhánkOvá drť navrchu, 

mOlitanOvá pena v strede  
a kOkOsOvé vláknO  

na spOdnej časti.

Gryko 
Koko

120×60×6 cm

lehátkO pre bezpečné 
kúpanie miminka  

vO vaničke. uľahčuje 
rOdičOm manipuláciu  
s miminkOm. hlavička 

dieťaťa zOstane  
nad vOdOu vďaka 
ideálnemu sklOnu  

lehátka.

Meli

0-12 m43×20,5 cm
harry je veľmi ľahká, 

rýchlOschnúca pOdlOžka,  
ktOrá zaručuje bezpečnOsť 

a istOtu pri kúpaní alebO 
sprchOvaní až dvOch detí.  

na rubOvej strane je vybavená 
prísavkami, ktOré ju pevne držia 
na mieste i na hladkOm pOvrchu  

vane / sprchOvaciehO kútu  
a zabráni tak zOšmyknutiu 

dieťaťa. extra dĺžka zaisťuje 
pOkrytie celéhO dna.

Harry

6 m+91×43 cm

nepremoKavý cHránič 
matraca s priedušnou  

3d vrstvou.

Aerodry

3174

350011

431280w White

431280g Green 431280p Pink

431280bl Blue

431280y Yellow

431280v Violet

438692
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Papáme
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Detský  
riad

rOzprávkOvé mOtívy  
Od slOvenskej ilustrátOrky 

kataríny ilkOvičOvej, 
ktOré si vaše dieťatkO 

zamiluje a bude papať akO 
z rOzprávky. 100% nezávadný 

melamín je nerOzbitný 
a vhOdný dO umývačky riadu. 
riad bOl testOvaný štátnym 

zdravOtným ústavOm 
s výsledkOm zdravOtnej 

nezávadnOsti.

700001 doprava

700004
700005 (3 ks)

700003

700002jeleN

stn en 143726 m+

Melamínové riady 
s originálnymi 

ilustráciami detských 
motívov.

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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J

44 4545

6 m+

Sam

Papoo Lion
papoo elephanT
901807
6 ks / balenie

Papoo Original
kapsičky naplníte zdravým 

jedlOm, šetria čas, sú 
ekOlOgické a minimalizujú 
Odpad. plnia sa pOhOdlne 

zOspOdu a dvOjité tesnenie 
udrží kašu či príkrm 
bezpečne v kapsičke.

901808
6 ks / balenie

150 ml

910908
2 ks / balenie

vytvOrte si trvalé spOmienky 
v pOdObe OdtlačkOv detských 
ručičiek či nOžičiek. baby dab 
prináša dva druhy výrObkOv: 

farbu bezpečnú už Od narOdenia  
a samOtvrdnúcu hmOtu  

pre OdtlačOk 3d v OzdObnej 
krabičke.

Baby Dab

pOdbradník z príjemnéhO  
silikónu s praktickým vreckOm  

na zachytenie jedla.

6 m+

800007g
Green

800007y
Yellow

90019 Grey
90026 Violet
1 ks / balenie

90095 Violet
90101 Blue
2 ks / balenie

90118

90040
3D odtlačok

Papoo Snack
hravý set 4 miesta šetriacich 

kapsičiek, ideálny  
pre malé pOchutiny. vrecká 

môžete naplniť čerstvO 
nakrájanOu zeleninOu, 

OvOcím, Orieškami, alebO 
sladkOu OdmenOu.  

pO naplnení a uzatvOrení, 
vrecúškO samO stOjí  

a je vOdeOdOlné.

Papoo
Plniteľné kapsičky  

na opakované použitie.

905899
4 ks / balenie
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