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Macierzyństwo będzie 
szczęśliwsze, jeśli wszystkie 
rzeczy dla dzieci będą jak od ich 
własnej mamy.
Posiadamy szeroką wiedzę na temat dzieci i wszystkiego, co im towarzyszy w ich 
Podróży, od urodzenia do wieku, kiedy stają się dużymi chłoPcami i dziewczętami. 
nie tylko nauczyliśmy się wiele dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu w tej 
dziedzinie, ale także wyPróbowaliśmy wiele naszych Produktów na naszych 
własnych dzieciach. wszystko, co oferujemy rodzicom i ich dzieciom zostało 
starannie wyselekcjonowane. ważna jest wysoka jakość, Praktyczność, 
bezPieczeństwo i rozsądna cena.
kreatywni Projektanci, doświadczeni technicy, instytuty testujące i wielu innych 
sPecjalistów z czech i słowacji Pracują, aby stworzyć markę, która zyskała 
uznanie wśród rodziców. funkcjonalność, wygoda i niePowtarzalny design 
charakteryzują wszystkie Produkty w naszym Portfolio.

www.petiteetmars.com
poland@petiteetmars.com
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Wozimy się
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Vario

1

3

4

5

2

1. Wygodna gondola jest wyposażona w wyjmowany materac.  
Długość wewnętrzna 80 cm.

2. Cały wózek można łatwo złożyć w kompaktowe wymiary 80×60×40 cm.

3. Oszczędność miejsce, składana gondola.

4. Regulowane oparcie do pozycji leżącej i regulowany podnóżek. Bardzo duża 
budka z zamkiem błyskawicznym umozliwiającym jej powiekszenie. Szerokość 
siedziska: 28 cm, długość oparcia 42 cm.

5. Elementy odblaskowe zwiększają widoczność wózka w każdych warunkach 
pogodowych. Przestronne siedzenie dwustronne z mozliwością ustawienia 
przodem lub tyłem do kierunku jazdy. 

6. Piankowe koła bardzo dobrze pochłaniają drgania.

 Wysokiej jakości ciepły śpiworek na nogi jest opcjonalnym wyposażeniem.

Basic Line

jazda z wózkiem Vario 
to radość, komfort, 

funkcjonalność  
i bezPieczeństwo. główne 

zalety wózka to stabilność, 
dobra zwrotność, łatwa 

obsługa i komPaktowy rozmiar. 
możliwe są różne kombinacje. 

Poszczególne części są 
sPrzedawane Pojedynczo (rama 
/ gondola / siedzisko / adaPter 

do maxi-cosi / fotelik).

546333
547333
Dark Grey

3w10-9 kg

10,5 kg

6-36 m
max. 15 kg

en 1888:2012

Wózek głęboki

Wózek spacerowy

60×80×115 cm

10,0 kg

6

546916
547916
Shadow Grey 446900

Chassis
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Każdego roKu, KoleKcja Heritage jest inspirowana 
naszym loKalnym dziedzictwem oraz wartościami,  

Które przetrwały od wieKów.

w 2019 r. przedstawiamy KoleKcję Heritage Forest, Która 
uKazuje magiczne bogactwo leśnycH roślin i zwierząt.  

ta nowa linia wózKów jest wyjątKowa, różnorodna  
i uniKalna, jaK nasze lasy. magia lasu otacza nas  

i Kryje tajemnicę życia. mimo, że las może wydawać się 
niezagrożony, należy o niego dbać i zacHować w dobrej 

Kondycji dla następnycH poKoleń.

KoleKcja Heritage Forest zacHęca do rozważenia  
istoty naszycH lasów. odKryj icH bogactwo, pięKno  

i różnorodność! ciesz się otoczeniem lasu  
z naszymi wózKami.

Edycja 
specjalna

musca Street

UP

easy

438337 548337

439337

460337

8 9

Heritage Forest
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PREMIUM LINE

10 11

Street

9,7 kg

en 1888:2012

6-36 m
max. 25 kg

56×115×105 cm

1. Bardzo duża, przedłużana budka 
z możliwością wymiany, gdy tylko 
zapragniesz by wózek zmienił swój styl.

2. Możliwość wyboru konstrukcji z 
kołami piankowymi lub pompowanymi. 
Pompowane koła są również dostępne 
jako akcesoria opcjonalne.

3. Opcjonalnie wózek można wyposażyć 
w wysokoiej jakości śpiworek.

4. Regulowany uchwyt, oparcie i 
podnóżek. Obrotowy pałąk ze skóry 
ekologicznej. Szerokość siedziska 
wynosi 32 cm, a długość oparcia 48 cm.

5. Przestronny, łatwy w użyciu kosz 
wykonany z litego, czarnego materiału.

wózek street sPrawdzi 
się zarówno w mieście jak 

i Poza nim. jest bardzo 
wygodny, komPaktowy, 

łatwy w manewrowaniu, 
bezPieczny i stabilny. 
w kolekcji basic line 

sPrzedawana jest osobno 
konstrukcja wózka  

i kolorowe budki.

439033

548332
Emerald Green

AŻ DO 25 KG

1 2

4

3 5

jedna konstrukcja 
+ 

kolorowe daszki

548916
Shadow Grey

548333
Dark Grey

548335
Dusty Lilac

548334
Steel Blue

KONSTRUKCJA 
STREET AIR

441900

KONSTRUKCJA STREET
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Street

9,7 kg

en 1888:2012

6-36 m
max. 25 kg

56×115×105 cm

Classy Chic

komPletny wózek 
sPacerowy street  

z kolekcji  
Premium line. 

443336 PREMIUM LINE

6

Universe Princess

Majesty

Jungle

548959

548962

548957

548958

13

Limited 100
sPecjalna kolekcja 

w limitowanej edycji, 
unikalne wzory. dla 

klienta, który chce być 
inny, Ponieważ każdy  

z was jest wyjątkowy. 

wszystkie Projekty  
są wykonane  

w ograniczonej liczbie 
100 sztuk. różne wzory 

są wProwadzane  
do sPrzedaży 

stoPniowo w ciągu 
roku.

w ofercie jest również 
wkładka do wózka 

memory z limitowanym 
wzorem.  

Ponadczasowe  
Połączenie czerni i bieli 
sPrawi, że mama Poczuje 
się elegancko każdego 

dnia. budka jest już częścią 
wózka. nowoczesna, 

wzorzysta tkanina idealnie 
Pasuje do uchwytu i Pałąka 

z ekologicznej skóry. 
czarne Piankowe koła  

z białym Paskiem doPełniają 
kolorystykę i sPrawiają,  

że wózek jest  
w wyśmienitym  

stylu.
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Easy

9,0 kg

en 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

56×115×105 cm

439916
Shadow Grey

1. Przedłużana budka dla lepszego snu 
dziecka zapewni również ochronę 
przed szkodliwym promieniowaniem 
UV. Regulowane oparcie i podnożek  
do leżącej pozycji.

2. Ptraktyczna taca na napoje, telefon  
i inne drobne przedmioty.

3. Tylna kieszeń zapinana na zamek.

4. Okienko w budce.

5. Bardzo duży koszyk dla małej i dużej 
rodziny. 

6. Wymiary złożonego wózka:  
95×53×30 cm.

 Uniwersalny śpiworek Easy/Musca  
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Basic Line

439335 
Dusty Lilac

z wózkiem easy 
doświadczych, jak 

Przyjemne moga być 
sPacery. lekka,  

a jednocześnie bardzo 
stabilna konstrukcja, 

doskonała zwrotność, 
Proste składanie jedną 

ręką i bardzo duży  
kosz na wózek.  

Prostota to siła!

439333
Dark Grey

Shadow Grey
Dark Grey
Dusty Lilac
Steel Blue

439334
Steel Blue

5 6

1

43

2

439337
dodatki z ekoskóry

Heritage 
forest
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Musca

7,9 kg

en 1888:2012

6-36 m
max. 15 kg

50×72×110 cm

1. Regulowane oparcie i podnóżek 
zapewniają komfortowy sen. Siedzisko 
posiada elementy odblaskowe  
dla większego bezpieczeństwa  
w każdych warunkach pogodowych.

2. Kieszeń z tyłu na niezbędne drobiazgi.

3. Pałąk pasuje do każdego koloru wózka. 
Możliwość wyboru pałąka z tkaniny lub 
eko-skóry. Pałąk jest wyposażeniem 
opcjonalnym.

4. Okienko w budce.

5. Łatwe składanie jedną ręką  
w kompaktowy kształt parasola.

6. Przednie koła obracają o 360°  
i posiadają blokadę

Basic Line

438916
Shadow Grey

Shadow Grey
Dark Grey
Dusty lilac
Steel Blue

438333
Dark Grey

438335
Dusty Lilac

438334
Steel Blue

wózek musca jest nie 
tylko lekki jak Piórko, 
ale również można nim 

łatwo manewrować  
i sPakować do bagażnika 

każdego samochodu.

1 2

43

5 6

438337
dodatki z ekoskóry

Heritage 
forest
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Up

5,8 kg

en 1888:2012

6-36 m
max. 20 kg

46×78×99 cm

1. Regulowane oparcie i podnóżek. 

2. Okienko w budce.

3. Zarówno uchwyt, jak i pałąk pokryte 
są skórą ekologiczną. Obrotowy pałąk 
do wygodniejszego siadania w wózku.

4. Po zdjęciu pałąka, złożony wózek stoi 
sam i ma wymiary: 56×46×25 cm.

5. Doskonały dostęp do kosza na zakupy.

6. Amortyzowane koła z pianki EVA. 
Praktyczny centralny hamulec.

Basic Line

ultra lekki, komPaktowy, 
idealny do Podróży. 

doskonale zwrotne koła  
z Pianki i waga zaledwie  
5,8 kg sPrawią, że sPacer 

z tym wózkiem będzie 
wyjatkowo Przyjemny.

460334 
Steel Blue

Shadow Grey
Dusty Lilac
Steel Blue

460335
Dusty Lilac

460916
Shadow Grey

AŻ DO 20 KG

1

3

5 6

2

4

460337
dodatki z ekoskóry

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

Rózne wzory
wkładka do wózka  

z Pianki memory doskonale 
Pochłania wibracje 

Podczas jazdy Po 
nierównym terenie. Pianka 

o gęstej strukturze 
zaPewnia maksymalne 

wsParcie i komfort. 
oPtymalnie doPasowuje się 
do kształtu ciała twojego 

dziecka.

503962 
Jungle

503958 
Majesty

503957 
Princess

503959  
Universe
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Sven

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 
Praktyczne klamry do przypięcia pieluszki do wózka lub 
fotelika samochodowego.

2. BACK 
Duże, wypukłe lusterko zapewniajace doskonały widok 
na Twoje dziecko siedzące w foteliku samochodowym 
montowanym tyłem do kierunku jazdy.

3. HANG 
Silikonowe uchwyty do mocowania torby do wózka.

4. HANDY 
Uniwersalny uchwyt na kubek.

5. POCKET 
Praktyczny organizer z kieszeniami.

6. ORDER 
Organizer na tylne siedzenie na wszystkie niezbędne 
rzeczy.

WOZIMY SIĘ
AKCESORIA

1 2

3

4

5 6

482906 Black 
482909 Pink 
482910 White
482911 Mint

901838

901340

901371901364

901395

miękki i ciePły Przedłużany 
śPiworek 3 w 1 wykonany jest 

z wysokiej jakości tkaniny 
taslan i Polaru.  
wodoodPorny  

i wiatroodPorny 
z antyPoślizgową 

Powierzchnią na tylnej 
stronie oraz odblaskowymi 

elementami.
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Podróżujemy
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Prime II

809907
1. Wkładka dla najmniejszych dzieci. 

Wystarczająca przestrzeń dla dzieci  
do 12 lat.

2. Boczne poduszki pochłaniają siły 
powstałe w wyniku zderzenia, zanim 
dotrą do dziecka.

3. Ergonomiczne prowadzenie pasów  
dla maksymalnego bezpieczeństwa  
i prawidłowej pozycji głowy.

4. 9 różnych pozycji zagłówka.

5. 5 różnych pozycji nachylenia fotelika 
samochodowego.

6. Zintegrowane 5-punktowe pasy 
bezpieczeństwa z centralną klamrą.

sPraw, że każda  
Podróż będzie  

bezPieczna.
ten fotelik będzie 

towarzyszł twojemu  
dziecku na drodze  
od 9 m-a do 12 lat. 

rośnie wraz z dzieckiem 
zePwniając mu 

bezPieczwństwo i komfort 
jazdy. bezPieczeństwo 

Potwierdzone  
Przez dekra.

809902

Grey
Blue

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

9-36 kg
Grupa

I/II/III

ivory 
limited

1

2

4

5 6

3

Isofix 
model
819902 Grey
819903 Red
819907 Blue

819929
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Reversal II

bezPieczna  
jazda w Pozycji tyłem  

do kierunku jazdy.
fotelik dziecięcy 360° z systemem 
isofix jest odPowiedni dla dzieci 

od urodzenia do około 4 roku 
życia, od 0 do 18 kg. 

łatwa zmiana Pozycji siedziska 
fotelika: tył/Przód względemn 

kierunku jazdy. reVersal ii 
dostosowuje się do każdej  

fazy wzrostu  
twojego dziecka.

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

0-18 kg
Grupa
0+/I 1. Obrót siedzenia o 360° umożliwia 

łatwiejsze umieszczenie dziecka  
w foteliku samochodowym.

2. 7-pozycyjna regulacja wysokości 
zagłówka. System Isofix z regulowaną 
podpórką ułatwia i przyspiesza 
instalację.

3. Instalacja tyłem do kierunku jazdy   
0–13-18 kg.

4. Instalacja skierowana do przodu 13-18 kg.

5. 4 pozycje dla komfortu dziecka.

6. Wkładka noworodkowa dla dziecka. 
Uchwyty na klamry po obu stronach 
pomagają przytrzymać pasy, podczas 
wkładania dziecka do fotelika 
samochodowego.

1

2

4

5 6

3

802902
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Aero 3D
0-13 kg

wkładka aero 3d  
do wózka lub fotelika 

samochodowego  
o doskonałej sześciokątnej 

strukturze Plastra miodu 
zaPewnia dziecku komfort 

Podczas długich Przejażdżek. 
jest maksymalnie 

oddychająca, Pobiera 
nadmiar ciePła ciała.  

z  Pewnością docenisz ją  
w ciePłe letnie dni. wkładka 

chroni również fotelik Przed 
zabrudzeniem i zużyciem.

340005

310007 Turquoise
310005 Dark Grey
310004 Light Grey
310001  Pink

310004

Wkladka do wózka
340007 Turquoise
340005 Dark Grey
340004 Light Grey
340001  Pink

15 až 25×63 cm

Wkładka do fotelika 
0-13 kg

15 až 29×74 cm

Wkładka do fotelika 
9-18 kg

21 až 28×77 cm

Wkładka do fotelika 
15-36 kg

17 až 31×82 cm

Wkładka do wózka

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

Wkladka  
do fotelika

łóżeczko turystyczne koot 
stanie się twoim wiernym 
towarzyszem i nigdy nie 
zaPomnisz zabrać go ze 

sobą, gdziekolwiek jedziesz. 
docenisz jego niską wagę 

i komPaktowe rozmiary 
Po złożeniu. ma stabilną 

konstrukcję  i oddychające 
tkjaniny. w zestawie miękki 

materac i torba  
do Przechowywania.

Koot

8,0 kg

en 716-1, 2: 2017

0-15 kg

120×60×73 cm

31

921902 
Lion Grey

921461 
Fox Aqua

921460 
Lion Yellow

Drugie 
podwieszane dno 

jest dostępne 
jako wyposażenie 

opcjonalne.
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Bawimy &  
Troszczymy się
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Hop Hop

430510

nadmuchiwane skaczące 
zwierzątka są nie tylko 

zabawką dla dzieci,  
ale także wsPierają ich 
zdolności motoryczne. 

materiał nie zawiera bPa. 
w zestawie z PomPką.

kevin
430505

joe

Bujaczki

miękkie i Przyjemne  
w dotyku zwierzęta  

na biegunach.  huśtawka 
jest jedną z najbardziej 

ulubionych rozrywek  
dla dzieci. dzięki niej, będą 
się dobrze bawić, a także 
rozwiną swoje zdolności 
motoryczne, koordynację  

i zmysły.

35

423930

Candy

427930

Norik

425930

Tony

424930

Bela

en 71-1, 2, 3

3+
max. 70 kg

904198

LUCY

Doris
430504
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Joy
mata do zabawy ma dwustronny 

nadruk z wesołymi motywami, 
antyPoślizgową Powierzchnię, 

bardzo dobrze izoluje dźwięk i jest 
wodoodPorna. doskonale zastęPuje 

dywan. jest miękka na Powierzchni  
i elastyczna i jednocześnie stabilna. 
łatwo ją Przechowywać. wykonana  
z wysokiej jakości nietoksycznego  
i hiPoalergicznego materiału xPe,  

z którego Produkowane są talerze  
i butelki dla niemowląt.  Praktyczna  

i łatwa do czyszczenia

901043 180×150×1 cm 

901050 180×200×1 cm

0+

en 71-1, 2, 3

DRUGA STRONA MATY

1 cm

luna stanie się Praktyczną i stylową częścią 
twojego domu. wyPosażony jest  

w 2-centymetrowy materac z miejscem  
na nianie-monitor oddechu. doskonałe  

materiały, takie jak wewnętrzna wkładka  
3d ze strukturą Plastra miodu, oddychający 
materiał i zewnętrzna wełna z merynosów, 
zaPewniają doskonałe właściwości łóżka. 

jedwabna wełna owcza z merynosów,  
o doskonałej zdolności termoregulacyjnej 

usuwa wilgoć, jest wodoodPorna, a lanolina 
chroni filc Przed brudem, zaPachem,  

bakteriami i innymi mikroorganizmami.

Luna

en 716-1

86×42×68,5 cm

901302 Dark Grey 

3737

wykonane z wysokiej jakości 100% 
miękkiej bawełny, nie tracą koloru, 

a dzięki mocniejszemu sPlotowi 
zachowują kształt. to wsPaniały 

Prezent dla mamy,  
kiedy dziecko  

się rodzi.

Fisherman
120x100 cm
901067 Pink
901074 Blue
901081 Cream

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

kocyki
Dzianinowe
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120×60 cm

naturalny, antyalergiczny 
materac ze zdejmowanym 

bawełnianym Pokrowcemną 
zaPewnia zdrowy sen 

twojemu dziecku.  
ma 3 warstwy: gryka  

na górze, Pianka w środku  
i włókno kokosowe  

na dole.

Gryko 
Koko

120×60×6 cm

leżaczek do kąPieli meli 
gwarantuje bezPieczeństwo 

dziecka Podczas kąPieli. 
sPrawia, że rodzicom łatwiej 

sobie Poradzić z dzieckiem  
w czasie kąPieli i je umyć. 

leżaczek ma idealne nachylenie 
i Pozwala utrzymać tors  

i głowę dziecka  
nad Powierzchnią  

wody. 

Meli

0-12 m43×20,5 cm
bardzo lekka, szybkoschnąca 

mata, która gwarantuje 
bezPieczeństwo i ochronę 

Podczas kąPieli. od sPodu Posiada 
Przyssawki, które mocują ją 

mocno w miejscu nawet  
na gładkiej Powierzchni wanny 

lub Prysznica i zaPobiegają 
Poślizgowi dziecka. jest tak 
długa, że Pokrywa całe dno 

wanny.

Harry

6 m+91×43 cm

wodoodporny ocHraniacz 
na materac z oddycHającą 

warstwą 3d.

Aerodry

3174

350011

431280w White

431280g Green 431280p Pink

431280bl Blue

431280y Yellow

431280v Violet

438692
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Jemy



42 4342 43

Naczynia

temat baśni słowackiej 
ilustratorki kataríny 

illkoVičoVej, w którym 
twoje dziecko zakocha się 

i będzie jadł jak z bajki. 
melamina jest w 100% 

nieszkodliwy, nie tłucze się 
i nadaje się do zmywarki. 

ue Potwierdziła 100% 
bezPieczeństwo naczyń.

700001 transport

700004
700005 (3 szt.)

700003

700002jelen

en 143726 m+

Melaminowe naczynia 
z oryginalnymi 

ilustracjami 
dziecięcymi. 100002

100001

100003

100004
100005 (3 szt.)

300002

300001

300003

300004
300005 (3 szt.)
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Sam

Papoo Lion
papoo elephanT
901807
6 szt. / opakowanie

Papoo Original
saszetki naPełnisz zdrowymi 

Pokarmami. oszczędzają 
czas, są ekologiczne  

i minimalizują ilość odPadów. 
wygodne naPełnianie  

od dołu. Podwójne 
zamknięcie utrzymuje  

kaszkę lub mus  
wewnątrz saszetki.

901808
6 szt. / opakowanie

150 ml

910908
2 szt. / opakowanie

twórz trwałe wsPomnienia w 
Postaci odcisków dłoni lub stóP. 

baby dab zawiera dwa różne 
Produkty:

farba, który jest bezPieczna  
od narodzin lub odciski 3d  

w ozdobnym Pudełku.

Baby Dab

miękki śliniaczek z Przyjemnego 
silikonu z Praktyczną kieszonką  

do uchwycenia jedzenia.

6 m+

800007g
Green

800007y
Yellow

90019 Grey
90026 Violet
1 szt. / opakowanie

90095 Violet
90101 Blue
2 szt. / opakowanie

90118

90040
Odcisk 3D

Papoo Snack
zabawny i zajmujący mało 
miejsca zestaw czterech 

torebek na żywność, idealny 
na małą Przekąskę. możesz 
naPełnić saszetki świeżo 
Pokrojonymi warzywami, 
owocami, orzechami oraz 

słodką nagrodą.  
Po wyPełnieniu i zamknięciu, 

torebki stają się  
wodoszczelne  

i można stawiać. 

Papoo
Saszetki wielokrotnego  

użytku na jedzenie

905899
4 szt. / opakowanie



info@petiteetmars.com

www.petiteetmars.com
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