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Babakocsival
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Trails 2in1
Stabil utazás 
és modern dizájn

A babakocsi nagyméretű jól szellőző 
mózeskosárral, téli mózeskosár takaróval 
és mosható huzattal a nagy PU kerekeknek 
köszönhetően egész évben alkalmas  
a sétálásra.

Később, a már ülni tudó gyermek  
a sportrészt használhatja, amely 
menetiránynak megfelelően vagy az anyuka 
felé is csatlakoztatható.

A kiváló minőségű anyagok, a rugózott  
első és hátsó kerekek, a teleszkópos tolókar  
és számos más funkció teszi élvezetesebbé  
a mindennapi sétákat.

472842
Anthracite Blue

472840
Ultimate Grey

472973
Iron Green 

472345
Heritage Bee

Vodeodolná 
úprava

4,1 kg

7,4 kg

3,9 kg

EN 1888-2:2018

0hó – 22 kg

86 × 61 × 95 cm

SPF 50+

Vízálló kivitel

Extra kényelmes mózeskosár 
szellőzéssel. A mózeskosár 
összecsukható.

Az elforgatható ülés igény 
szerint fordítható.

Praktikus részletek 
és tárolózsebek a kényelmes 
babakocsizáshoz.

A nagyméretű PU kerekek bármilyen
terepen elboldogulnak. Első kerék
⌀ 23 cm, hátsó kerék ⌀ 28 cm.

Tágas ülő- és fekvőrész. 
30 cm ülésszélesség. 
Háttámla hossza 52 cm.

Az ülésbetétet, a lábzsákot 
és a Maxi-cosi adaptereket 
a csomagolás tartalmazza. 
Autósülés külön megvásárolható.
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Rover II
Maximális hely 
a baba számára

Nagyszerű partner újszülött kortól  
az óvodáig. A tágas, dönthető mózeskosárral 
rendelkező babakocsit különösen a refluxos 
baba szülei fogják értékelni.

A nagyméretű zselés kerekek játékosan 
megbirkóznak bármilyen tereppel, akár 
vidéken, akár a városban sétál.

A mózeskosár később sportülésre cserélhető, 
amely a szerkezethez a menetiránynak 
megfelelően vagy ellentétesen is rögzíthető 
az egyszerű click-click rendszer segítségével.  

Vodeodolná 
úprava

3,8 kg

9,3 kg

4,2 kg

EN 1888:2018

0hó – 22 kg

63 × 90 × 125 cm 

SPF 50+

458974
Rose 2in1

458841
Olive 2in1

458902
Grey 2in1 

458911
Mint 2in1

A tágas és kényelmes 
mózeskosár tökéletes 
kényelmet biztosít a babának.

Tágas, zárható alsó kosár.

Szellőztetővel ellátott 
napfénytető a nyári hónapokban
a jobb légáramlás érdekében.

A babakocsi gazdag 
felszereltségéhez tartozik egy 
lábzsák, egy esővédő, egy 
szúnyogháló, egy pelenkázótáska 
és egy pohártartó.

Az állítható tolókar 
kényelmes sétálást biztosít.

Megvásárolható 3in1 
kombinációként a Rover 
autósüléssel és adapterekkel. 
Isofix alap is kapható.
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12,3 kg

EN 1888:2018

0hó – 15 kg

90 × 65 × 110 cm 

SPF 50+

Grand II
Többfunkciós társ

A kombinált babakocsi kényelmes utazást 
biztosít gyermekének, és a mózeskosárnak 
köszönhetően, amelyet a hevederekkel 
egyszerűen sportüléssé alakíthat, nem kell 
sok alkatrészt tárolnia.

A hátsó, felfújható, minden terepre alkalmas 
kerekek és az első, karbantartást nem igénylő, 
bolygósítható EVA hab kerekek bármilyen 
terepen kényelmes utazást tesznek lehetővé, 
amelyet Ön és gyermeke együtt élvezhet.

A babakocsi megvásárolható kétkombinációs 
2in1 vagy 3in1 három kombinációban.

449966 
Golden Ebony 2in1

449974  
Platinum Pink 2in1

449841 
Black Olive 2in1

A mózeskosár egyszerűen 
átalakítható sportrészre, 
melyet menetiránynak 
megfelelően és ellentétesen
is használhat.

Mivel a mózeskosár és a sportülés
egyben van, a babakocsi 
praktikus és könnyen tárolható.

A teleszkópos tolókar bármilyen 
testmagassághoz alkalmazkodik.

A babakocsi gazdag 
felszereltségéhez tartozik 
a pelenkázótáska, a betét 
a sportülésbe, az esővédő 
és a lábzsák.

A mózeskosár takaró, a sportrészen
lábzsákként használható.

A 3in1 kombináció esetében 
a GL Cub autósülés és az adapterek
is a csomag részét képezik.
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Street+ Air
Kompromisszumok 
nélküli utazás

Rendkívül kényelmes a baba számára, 
ugyanakkor könnyen irányítható.  
A nagyméretű felfújható kerekek bármilyen 
terepen elboldogulnak. Kezdődhet  
a kényelmes utazás a városban, a parkban 
vagy vidéken.

A cserélhető napfénytetőnek köszönhetően 
a babakocsi mindig olyan lehet, mint 
új korában. A Street+ Air vázszerkezet 
kompatibilis minden Street+ napfénytetővel.

A Street+ Air vázszerkezet egy fekete 
lábzsákot is tartalmaz. A napfénytető külön 
megvásárolható.

Vodeodolná 
úprava

11,98 kg

EN 1888-2:2018

6hó – 22 kg

108 × 56 × 87 cm

SPF 50+

Vízálló kivitel

Fényvisszaverő 
elemek

477500 
Street+ Air Oak
vázszerkezet 

477900
Street+ Air Black
vázszerkezet 

549843
Deep Ruby

549844
Dense Honey

549973
Iron Green 

549974 
Rose Pink

549842
Anthracite Blue

549841
Mature Olive

549840
Ultimate Grey

A fekete lábzsákot az Air 
vázszerkezet csomagolása 
tartalmazza.

A tolókar és karfa öko-bőrből
készült barna OAK vagy fekete
színben Black.

Optimális légáramlás a beépített 
hálónak köszönhetően.

Felfújható első és hátsó 
kerekek felfüggesztéssel.

Kényelmes alvás. 
A háttámla hossza 48 cm, 
a teljes fekvőrész hossza 92 cm.

Külön megvásárolható Summer
Silver nyári napfénytető, ideális 
választás a nyári napokra.
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Street+ RWS
Egy babakocsi,
rengeteg lehőség

A Street+ RWS könnyebb, mint  
az AIR, köszönhetően a kisebb teljesen 
gumikerekeknek, de kiváló
menettulajdonságokkal rendelkezik.

A kiváló minőségű, stabil konstrukció lágy 
felfüggesztéssel elnyeli az ütéseket, a gumi 
RWS kerekek pedig a legkeményebb tereppel 
is képesek defekt nélkül megbirkózni.

Bónuszként a Street+ babakocsihoz külön 
megvásárolhatók napfénytetők különböző 
színvariációkban.

Az Oak modell gyönyörű barna színű,  
a Black fekete öko-bőr tolókarral  
és biztonsági karfával készült.

Vodeodolná 
úprava

10,9 kg

EN 1888-2:2018

6hó – 22 kg

108 × 56 × 87 cm

SPF 50+

Vízálló kivitel

455500 
Street+ RWS Oak
vázszerkezet

455900 
Street+ RWS Black
vázszerkezet

549843
Deep Ruby

549844
Dense Honey

549973
Iron Green 

549974 
Rose Pink

549842
Anthracite Blue

549841
Mature Olive

549840
Ultimate Grey

Nagy sport babakocsi, 
melyben a nagyobb gyermek
is kényelmesen elfér.

RWS gumikerekek, amelyeknél 
nem áll fenn a defektveszély.

Egy nagy alsókosár és egy kis 
zseb a hátsó részen rengeteg 
tárolóhelyet biztosít.

Háló a háttámla hátsó részén 
a jobb szellőzés érdekében.

Extra meghosszabbítható Street+ 
napfénytető a tökéletes takarás 
érdekében. Vízálló kivitel. 
Új, jobb minőségű anyagok.

Külön megvásárolható 
egyedülálló Limited 100 dizájn. 
Mindegyik dizájnból csak 
100 darab készült.
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Vodeodolná 
úprava

EN 1888-2:2018

SPF 50+

Vízálló kivitel

Fényvisszaverő 
elemek

Heritage Bee
Minden anya egy királynő

Nem egy  háztartás a méhkasra hasonlít  
a zsibongásnak köszönhetően. És akárcsak  
a kicsik, a méhek is végtelen változatosságot 
hoznak az életünkbe.

Tudta, hogy minden harmadik falatot  
a méheknek köszönhetünk? A legfontosabb 
beporzók közé tartoznak, de az utóbbi években 
sajnos különböző hatások veszélyeztetik 
a számukat.

A méhek a szorgalom, az önzetlenség  
és a harmónia szimbólumai. Tiszteljük őket, 
védjük meg őket, és hagyjuk magunkat inspirálni 
általuk.

A Street+ Air babakocsi bevált tulajdonságait 
egy királynőhöz illő elegáns dizájnnal 
emeltük. A gyönyörű virágos hímzés elegáns 
koronanyomattal és barna tolókarral kombinálva.

Minden utazásnak megvan a maga története.

472345
Trails 2in1 Heritage Bee

566345
Royal Heritage Bee

455345
Street+ Air Heritage Bee

A csomag mindig tartalmazza 
a teljes babakocsit beleértve 
a lábzsákot.

Állítható tolókar és elforgatható
karfa, barna öko-bőrből.

Gyönyörű hímzés a napfénytetőn
és a Trails babakocsi mózeskosarán,
és elegáns cipzárak.

A kétoldalú ülésbetétet 
minden babakocsi tartalmazza.

Időtálló minta a napfénytető 
belső oldalán és az ülésbetéten.

A Trails, Royal és Street+ 
modellek egyedi kialakítása.
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9,9 kg

EN 1888-2:2018

6hó – 22 kg

111 × 57 × 86 cm  

SPF 50+

Royal
Készen a királyi utazásra

A Royal a Petite&Mars babakocsik királya, 
köszönhetően eleganciájának, gazdag 
felszereltségének és kifinomult részleteinek. 
 
A kiváló minőségű szövetek, a mintás belső 
szövettel ellátott napfénytető, az elegánsan 
steppelt lábtartó és a megfordítható ülésbetét 
már első pillantásra megkülönbözteti a 
hagyományos sport babakocsiktól. 
 
Ugyanakkor könnyen kezelhető, kiválóan 
manőverezhető, és gyermeke is értékelni 
fogja, aki kényelemben fogja érezni magát 
benne. 
 
A Basic Line széles színválasztékából 
választhat hozzá illő napfénytetőt. 

Vízálló kivitel

466500 
Royal vázszerkezet

566843
Deep Ruby

566844
Dense Honey

566973
Iron Green 

566974 
Rose Pink

566842
Anthracite Blue

566841
Mature Olive

566840
Ultimate Grey

Az önállóan csomagolt
vázszerkezet és a külön 
megvásárolható napfénytetők 
különböző színvariációkat 
tesznek elérhetővé.  

Teljesen elforgatható 
és levehető karfa és tolókar 
elegáns barna öko-bőrből. 

Nagy, állítható háttámla a gyermek
maximális kényelme érdekében. 

Könnyű, rugózott, teljesen
gumiból készült kerekek 
stílusos fehér díszítéssel. 

A sportrész huzata eltávolító 
a könnyű karbantartás 
és tisztítás érdekében. 

A vázszerkezethez tartozik egy fekete
lábzsák és egy pelenkázótáska.
A külön megvásárolható napfénytető 
csomagolásában egy színben 
hozzáillő betétet talál.
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Cross
Egykezes automata 
összecsukódás bajnoka

Tágas, mégis nagyon kompakt, összecsukható 
babakocsi. Könnyű, egy kézzel kinyitható  
és egyszerűen összecsukható. 

A babakocsi könnyen irányítható  
és egyszerűen kezelhető. A teljesen gumiból 
készült nagy kerekeknek és a felfüggesztés 
kialakításának köszönhetően a városi 
közlekedést és a vidéki sétákat is jól bírja.  
Az első kerekek átmérője 18 cm, a hátsó 
kerekeké pedig 20 cm. 

Az automatikus összecsukás megkönnyíti  
a szülők dolgát, akiknek mindig tele  
van a kezük.

Vodeodolná 
úprava7,8 kg

EN 1888-2:2018

6hó - 22 kg

51 × 103 × 70 cm

SPF 40+

Vízálló kivitel

473842
Anthracite Blue

473840
Ultimate Grey

473841
Mature Olive

Teljesen gumiból készült nagy 
kerekek felfüggesztéssel 
a kényelmes utazás érdekében.

Tágas és kényelmes 
az ülésnél és fekve.

Elforgatható karfa és tolókar
barna öko-bőrből.

Súlya mindössze 7,8 kg, mérete
összecsukva 80 × 38 × 51 cm.

Extra meghosszabbítható
napfénytető ablakkal. 

Jól hozzáférhető alsó kosár.
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Up
Egy társ, ami mindig 
kéznél van

Különösen nagyra értékelik majd  
a modern szülők, akik gyakran vannak 
úton, de szeretnék, ha babakocsijuk 
minden biztonsági, funkcionális és könnyű 
kezelhetőségi követelménynek megfelelne, 
ugyanakkor a lehető legkönnyebben tárolható 
és hordozható lenne.

Kiválóan manőverezhető, és szinte alig foglal 
helyet. Kényelmesen összecsukható, és ahogy 
a neve is mutatja, könnyedén újra útra kész.

Kellemesen meg fog lepődni
a manőverezhetőségén
és a problémamentes kezelhetőségén is,
amivel nem fog tudni betelni

Egy kis segítőtárs nagy hatással.

5,8 kg

EN 1888-2:2018

6hó - 22 kg

99 × 46 × 78 cm

SPF 50+

460842
Anthracite Blue

460840 
Ultimate Grey

460844
Dense Honey

Háttámla pozicionálás 
a kényelmes alvásért.

Hab első és hátsó kerekek
felfüggesztéssel.

Ablak a napfénytetőn a babával
való kapcsolattartáshoz.

A napfénytető eltávolítható 
és mosható.

Levehető elforgatható karfa 
a baba könnyű eléréséhez.

Kompakt méretek összecsukva
56 × 46 × 25 cm 
(a repülőgép fedélzetére 
felvihető kézipoggyász méretei).
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9,9 kg

EN 1888-2:2018

6hó – 22 kg

110 × 46 × 82 cm

SPF 40+

Move II Air
Minden szempontból praktikus

A felfújható kerekekkel ellátott tágas 
babakocsi optimális választás a mindennapi 
sétákhoz. 

Az anyuka értékelni fogja a nagy 
bevásárlókosarat és a praktikus részleteket  
a kényelmes babakocsikázás érdekében. 

Könnyű, egykezes összecsukás befelé 
megakadályozza a huzat szennyeződését. 
A tolókar, a karfa és a lábtartó öko-bőrből 
készült. 

A gazdag felszereltség és az elfogadható  
ár a családi költségvetésnek is megfelel.

Fényvisszaverő 
elemek

471465
Dark Grey

471464 
Light Grey

471909
Soft Pink

Tágas ülőhely 
levehető karfával.

Felfújható első és hátsó 
kerekek felfüggesztéssel.

Praktikus részletek, mint például 
zseb a kisebb tárgyak számára
vagy fényvisszaverő elemek.

Optimális légáramlás 
a beépített hálóknak 
köszönhetően.

A háttámla és a lábtartó 
egymástól független beállítása.

Táska, pohártartó és lábzsák 
a termék része. 
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Kiegészítők
Soha nem volt még ilyen kellemes  
és kényelmes a sétálás.

Az egyedi kialakítású színes ülésbetétek 
feldobják a babakocsit, biztosítják  
a baba kényelmét és megakadályozzák  
a huzatok szennyeződését. A víz vagy kávé 
mindig kéznél van a Handy pohártartónak 
köszönhetően. 

A pelenkázótáska, amely a Hang fogantyúk 
segítségével könnyen a babakocsihoz 
rögzíthető, rengeteg helyet biztosít a baba 
számára a pakoláshoz. 

A rendszerező lehetővé teszi, hogy mindent 
rendezetten tartson.

Ülésbetét 
babakocsiba  
Foamy
502109 
Pink Rainbow  

502882
Pink Queen

502893
Anthracite Dino

502881
Beige Whale 

502892
Grey Dragonfly 

502113 
Anthracite 
Hills 502111 

Green Trees 

502116 
Black Cats  

502117 
Blue Lama  

502119
Green Hipster

Stílusos babakocsizáshoz

Memory

Handy

Peg

Memory Limited 100

Bag

Pocket

Aero ülésbetétek

Hang

Pocket Zip

901838

847900901364

900787
Black

505900
Universal Black 

901900
Black

482906
Black

Street+ Limited 100 
napfénytető stílusú dizájn

503902
Grey

505351
Marble Black 

901340
Grey

482910
White

340004
Grey

340811
Fuchsia

503974
Rose

482974
Rose

482110
Green

340005
Dark Grey 

340812
Pistachio
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Utazás
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Elite Fix i-size
Maximális kényelem 
és biztonság

100-150 cm közötti nagyobb gyermekek 
számára alkalmas.

Tökéletesen alkalmazkodik a gyermek 
növekedéséhez az állítható magasságú 
fejtámlának és a kihúzható oldaltámaszoknak 
köszönhetően. A kartámaszok kényelmes 
utazást biztosítanak.

A termék része a praktikus pohártartó, ami  
az autósülés mindkét oldalán elhelyezhető.

Megfelel a legmagasabb ECE R129 i-size 
európai biztonsági szabványnak.

Vodeodolná 
úprava

6,8 kg

ECE R129

100-150 cm
II/III. csoport

Isofix Modell

950870
Lava Black

950871 
Misty Grey

950869
Lava Air

       Légáteresztő anyagok az AIR modellnél

4 különböző pozícióban állítható 
fejtámla és oldalvédők a gyermek
igényei szerint.

3 fokozatú dőlésszögbe állítás.

A kihúzható jobb és bal oldal 
egymástól függetlenül állítható.

A Lava AIR modell speciális, 
légáteresztő anyaggal 
rendelkezik, amelynek 
köszönhetően a baba kevésbé 
izzad, és az autós utazás
kellemesebbé válik.

A gyermek az isofix rendszerrel 
és a jármű 3 pontos biztonsági 
övének segítségével rögzíthető. 

Az autósülés egy praktikus 
pohár- vagy palacktartót
is tartalmaz.
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Reversal II
Biztonságos utazás 
menetiránnyal ellentétesen

Vodeodolná 
úprava

15,5 kg

ECE R44/04

0-18 kg
0+/I. csoport

Isofix Model

802902
Grey

802993
Stone Air

Az elforgatható isofix autósülés lehetővé teszi, 
hogy a gyermek menetiránynak megfelelően 
vagy ellentétesen utazzon és megkönnyíti  
a hozzáférést a gyermekhez, amikor kiveszi  
őt az autóból. 

Lehetővé teszi a szülők részére, hogy 
kiválasszák, hogy a gyermeket menetiránynak 
megfelelően vagy ellentétesen szeretnék 
szállítani anélkül, hogy az alapot eltávolítanák.

A modellt úgy tervezték és alakították ki, hogy 
megfeleljenek az egyes gyermekek sajátos 
növekedési fázisának. 

Az IsoFix rendszer támasztólábbal biztosítja 
az autósülés egyszerű, gyors és biztonságos 
rögzítését egyetlen kattintással.

Eltávolítható szűkítő betét és kényelmes 
pozícionálás az alváshoz.  

       Légáteresztő anyagok az AIR modellnél

Menetiránynak ellentétesen 
újszülött kortól 18 kg-ig 
használható.

Újszülött szűkítő betét, amely 
nagyobb kényelmet biztosít 
a baba számára.

Menetiránynak megfelelően 
13-tól 18 kg-ig használható.

7 állítható fejtámla pozíció, 
4 dönthető pozíció a maximális
kényelem és a zavartalan alvás 
érdekében.

Könnyű 360°-os elforgatás.

Az AIR modell speciális, 
légáteresztő anyaggal rendelkezik, 
amelynek köszönhetően a baba 
kevésbé izzad, és az autós utazás 
kellemesebbé válik.
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820867
Red Air

820868
Blue Air

820994 
Night Air

819906
Black

820993
Stone Air

Prime II Isofix
Biztonság az első helyen

Vodeodolná 
úprava

9 kg

ECE R44/04

9-36 kg
I/II/III. csoport

Isofix Model

Kényelmes és biztonságos autósülés isofix 
rendszerrel, amely együtt nő gyermekével.

Alkalmazkodik a baba minden növekedési 
szakaszához, állítható magasságú, és a 
kényelmes alvás érdekében a dőlésszög 
könnyen állítható. 

Védelmet, biztonságérzetet és kényelmet 
nyújt. Az oldalirányú védelmi rendszer elnyeli 
az ütközéskor keletkező erőket, mielőtt azok 
elérnék a gyermeket.

A cseh DEKRA tesztlaboratórium által tesztelt 
és jóváhagyott biztonság.

819902
Grey

       Légáteresztő anyagok az AIR modellnél

Szűkítő betét a legkisebb 
gyermekek számára. 
Elegendő tér 12 éves korig.

9 pozíció a fejtámla beállításához, 
hogy az autósülés mindig 
a gyermek magasságához 
igazodjon. 

Az oldalsó védelmi rendszer 
elnyeli az ütközéskor keletkező 
erőket, mielőtt azok 
a gyermeket érnék.

5 pozíció a háttámla 
dőlésszögének beállításához 
a kényelmes alvás érdekében. 

Az AIR modell speciális, légáteresztő
 anyaggal rendelkezik, amelynek 
köszönhetően a baba kevésbé izzad, 
és az autós utazás kellemesebbé 
válik.

Beépített 5-pontos 
biztonsági övek.
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GL Cub
Biztonságban újszülött kortól

ECE R44 / 04

0hó – 13 kg

801902
Grey

801900 
Black

GL Cub autósülés újszülött kortól 
13 kg-ig használható.

A 3 pontos biztonsági övvel könnyen 
és biztonságosan rögzíthető az autóban. 
A Maxi-cosi adapterekkel egyszerűen 
csatlakoztatható a babakocsi vázszerkezetére. 
A puha belső bélés tökéletesen alkalmazkodik 
a babához, és kényelmes utazást biztosít.  
A betét könnyen eltávolítható, és az autósülés 
elég tágas lesz egy nagyobb baba számára is.

A biztonsági övvédőknek köszönhetően 
a gyermeket nem fogja semmi nyomni és 
dörzsölni az autósülésben. Az autósülés 
hátuljába épített napellenző megvédi a babát 
a naptól.

Az autósülést mindig menetiránynak 
ellentétesen, kikapcsolt légzsákkal rendelkező 
ülésre kell beszerelni a fej és a nyak védelme 
érdekében. 

Optimus
Kényelmes alternatívája
az autósülésnek

ECE R144

22-36 kg

951872
Cool Grey

951873
Dim Grey

951870
Lava Black

A felnövekvő gyermekek nem hajlandóak  
a hagyományos autósülésekben ülni, és ezt 
sok szülő tudja. Mielőtt elérnék a megfelelő 
magasságot, az ülésmagasító ülés alternatív 
megoldást jelenthet. 

Az Optimus ülésmagasító könnyű, praktikus, 
és a karfáknak köszönhetően gyermeke 
kényelmesen utazhat. Könnyen szállítható 
autóról autóra, és a csomagtartóban is gond 
nélkül tárolható. A járműbe való beszerelés 
nagyon egyszerű.

A biztonságról az autó hárompontos 
biztonsági öve gondoskodik, amely a 
gyermeket az autósülésben rögzíti. 

Az ülésmagasító övvezető hevederrel van 
felszerelve, amely lehetővé teszi a biztonsági 
öv egyszerű és biztonságos beállítását, 
hogy az ne menjen túl magasan a gyermek 
nyaka fölé vagy túl alacsonyan a válla alá. 
Szennyeződés esetén a huzat könnyen 
levehető és kimosható. Egy praktikus  
pohár- vagy palacktartót is tartalmaz.
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Dark Grey

3D Aero 
ülésbetét 
autósülésbe

Légáteresztő 
3D szerkezet

Savior – Ülésvédő 3in1

Back – Tükör autóba Oskar –Visszapillantó tükör Back ZOO - Tükör

Order – Rendszerező ülésre Beltley – Biztonsági 
övterelő kismamáknak

Tablet - Rendszerező 
a hátsó ülésre

Pad - Biztonsági 
övvédő az autóban

Tidy - 
Tárolódoboz autóba 

854900
Savior

850900
Oskar 

848556
Owl

848558
Fox

848557
Bear

848559
Racoon

901395
Back

843900
Tidy

842902
Pad

849900
Tablet

901371
Order

852992
Beltley

Fuchsia

310811 0-13 kg
320811 9-18 kg
330811 15-36 kg

Pistachio

310812 0-13 kg
320812 9-18 kg
330812 15-36 kg

Grey

310004   0-13 kg
320004  9-18 kg
330004  15-36 kg

Dark Grey

310005   0-13 kg
320005  9-18 kg
330005  15-36 kg

Kiegészítők
Egy kirándulás vidéken, egy hétvége  
a nagymamánál és a nagypapánál vagy egy 
hosszú autóút a nyaraláson? A kicsikkel való 
utazás nagyszerű szórakozás, ami még  
a legtapasztaltabb szülőt is kényelmetlenül 
érintheti. 

Az utazási kiegészítőknek köszönhetően 
az utazás, legyen az hosszú vagy rövid, 
hirtelen gyerekjáték lesz. A különböző 
méretű Aero ülésbetétek megakadályozzák, 
hogy az izzadtság és a szennyeződések 
összepiszkolják az autósülést,  
a rendszerezőkkel pedig a játékok és az 
ételek mindig kéznél lesznek. A tükröknek 
köszönhetően szemmel tarthatja gyermekét,  
a praktikus csomagolásban lévő 
utazóágyakkal pedig akár egy kétszemélyes 
szobában is kényelmesen alhat gyermekével. 

Nem kell mást tennie, mint útnak indulni,  
és együtt élvezni a kalandot.

Kényelmesen utazunk
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Békés alvás még 
otthonától távol is

A könnyű, cipzáras oldalsó nyílással ellátott 
utazóágy nemcsak az útközbeni kalandok 
során használható, hanem a nagyszülők 
meglátogatásakor is, vagy otthon a baba 
számára biztonságos pihenőhelyként. 

A kiságy hálós oldala könnyen 
lecipzározható, hogy a baba kényelmesen 
ki- és bemászhasson az utazóágyba. 
A háló biztosítja a jobb vizuális kapcsolatot 
a babával és az optimális légáramlást. 

Kivehető vékony matracot tartalmaz. 

Az utazóágyhoz praktikus utazótáska 
tartozik, így a szállítás és a tárolás egyszerű 
és kényelmes.

923462
Nyja Teddy Biker Grey 

923463 
Nyja Teddy Friend Coal 

Nyja

Vodeodolná 
úprava

8 kg

0–30-hó - 15 kg

125 × 63 × 74 cm

A tökéletes útitárs

A Koot utazóágyban bárhol is legyen a baba 
úgy fog aludni, mintha otthon lenne.  
Az utazóágy a könnyű súlya, tárolhatósága
és a tárolótáskás kompakt mérete miatt 
mindig útra készen áll. 

A kiságy egyedülálló Double Lock rendszerrel 
rendelkezik, amely megakadályozza, hogy 
magától összecsukódjon. Az oldalak hálósak 
a maximális szellőzés érdekében, a cipzárral 
nyitható fejrész pedig lehetővé teszi, hogy  
a baba bármikor ki- és bemásszon a kiságyba.
 
Összehajtható matracot és tárolótáskát 
tartalmaz.

A KOOT utazóágy kiegészítő magasító 
újszülött kortól 4 hónapos korig használható.

921902
Lion Grey  

921461
Fox Aqua 

922902 
Utazóágy magasító Koot 

921460
Lion Yellow  

Koot

Vodeodolná 
úprava

8 kg

0–30-hó - 15 kg

120 × 60 × 73 cm 



40 41

Etetés
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Stílusos étkezés

Az étkezés felbecsülhetetlen segítője 
a kényelmes, szilikonból készült előke. 
Praktikus zseb felfogja az ételmaradékot, 
amelyet evés után könnyen ki lehet üríteni 
és el lehet mosni. Az egyszerű tisztítás és 
az újrafelhasználhatóság védi a természetet, 
takarékoskodik a mosószerekkel,  
és a pénztárcájával.
 
Elég nagy méretű a ruhák védelméhez, 
könnyen összehajtható a problémamentes 
tárolás érdekében.

Az időtálló minták a Petite&Mars műhelyéből 
bármilyen asztali terítéket feldobnak. 

Sam

706109
Pink Rainbow

706112
Grey

706113
Grey Hills

706108
Pink

706111
Green Trees

706114 
Beige

706110 
Green

706115
Beige 
Dandelion

Vodeodolná 
úprava

6 hónapos 
kortól

BPA, PVC 
és ftalát mentes

Könnyű 
karbantartás

Mosogatógépben 
mosható

100% szilikon

27 × 18 cm

Házi készítésű finomságok 
kényelmesen elvitelre

A gyerekek szeretnek tasakból enni. 
Kényeztesse őket házi készítésű minőségi 
ételekkel.

A mosható tasakokat könnyű megtölteni,  
a gyerekek önállóan esznek, és nem piszkolják 
össze magukat vagy a környezetüket. Használat 
után kényelmesen kimoshatók, és a jövőbeni 
kalandok során újra felhasználhatók.

Az újrahasználhatóság miatt nem szennyezi   
a környezetet felesleges eldobható hulladékkal.

A kisebb gyermekek számára a Papoo Spoon 
puha kanalak állnak rendelkezésre, amelyek 
egyszerűen rácsavarhatók a tasakra,  
és megkönnyítik az evést.

Papoo Original   

901807
Elephant

910908
Papoo Spoon

901808
Lion

Vodeodolná 
úprava

Fagyasztható

150 ml

BPA, PVC 
és ftalát mentes

Újrafelhasználható

Dupla simítózár

+ katarínailkovičová
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Melamin 
étkészlet

A mesés étkészlet elvarázsol minden 
kis falatozót, Katarína Ilkovičová szlovák 
illusztrátor eredeti rajzai a szarvasok, 
tündérek és járművek földjére kalauzolják  
a gyerekeket. Az evés sokkal vidámabb  
és szórakoztatóbb lesz. Ösztönzi a játékos 
tanulást és a jobb étkezést.
 
Könnyű súlyának és tartósságának 
köszönhetően hosszú ideig a családi  
étkezés része lesz.
 
A teljes étkezőgarnitúra ajándékdobozban 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt  
örömet okoz.

700106
Járművek készlet  

700105
Tündérek készlet 

700107
Szarvas készlet

Meseszerű étkezés

Vodeodolná 
úprava

6 hónapos kortól

Könnyen 
tisztítható

BPA, PVC 
és ftalát mentes

100% 
biztonságos

EN 14372

+ katarínailkovičová

Kanál

Tál

700002
Szarvas

700004
Szarvas

300002
Tündérek

300004
Tündérek

200002
Járművek

200004
Járművek



46 47

Játék
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Boby & Suzi & Mike

Játékok pihe-puha világa

Boby
588552

Suzi
588550

Mike
588551

A puha plüss állatkák nagyszerű barátai  
lesznek a babának.

Ismerje meg Suzit, az őzikét, Mike-ot, a mackót 
és Boby-t, a mókust. A különböző funkciókkal 
rendelkező, magával ragadó játékok segítenek 
felfedezni a világot újszülött kortól, illetve  
3 hónapos kortól.

Fedezze fel a csörgőket, sípoló játékokat, 
morzsolókendőket vagy a felfüggeszthető 
játékokat pasztellszínekben. Az aranyos 
állatokat a babakocsihoz vagy a kiságyhoz lehet 
rögzíteni, vagy csak a kezébe venni.

Puha, biztonságos anyagok

Gyönyörű pasztellszínek

A kézbe, a kiságyba, 
a babakocsiba vagy az autóba

Fejleszti a baba tapintását, 
hallását és látását

Játékok a kézbe

590550 Suzi 592550 Suzi 587550 Suzi 591550 Suzi
590551 Mike 592551 Mike 587551 Mike 591551 Mike
590552 Boby 592552 Boby 587552 Boby 591552 Boby

594550 Suzi

585550 Suzi

586550 Suzi

595550 Suzi

597550 Suzi

589550 Suzi

594551 Mike

585551 Mike

586551 Mike

595551 Mike

597551 Mike

589551 Mike

594552 Boby

585552 Boby

586552 Boby

595552 Boby

597552 Boby

589552 Boby

Felfüggeszthető játékok hanggal vagy dallamokkal

596550 Suzi
596551 Mike
596552 Boby

Kiskedvencek a játékhoz

593550 Suzi
593551 Mike
593552 Boby
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Cloud
Idő a szórakozásra 
és a fejlődésre

495896
Silver

495902 
Grey 

A puha virág alakú játszószőnyeg, eltávolítható 
játékhíd 4 játékkal és a puha párna hosszú 
hónapokig biztosítja a játékot és ösztönzi  
a baba fejlődését.

Hozzájárul a finom és durva motorikus 
készségek fejlesztéséhez. Aktívan stimulálja 
a baba hallási, tapintási és vizuális érzékeit. 
Időtálló, modern színvilág, kellemes  
és biztonságos anyagok.

Vodeodolná 
úprava
Magasság 45 cm, 
átmérő 88 cm

Mosógépben 
mosható 30°C-on

4 különálló játék C-karikán 
tetszés szerint cserélhető 
vagy levehető

Az eltávolítható párna biztosítja 
a megfelelő alátámasztást 
az első átfordulásoknál

A speciális puha tépőzár 
biztonságos a baba számára

Az anyag puha, kellemes 
tapintású és biztonságos

Pool / Mate
Végtelen szórakozási 
lehetőségek

493849
Pool

Egyedi, többfunkciós játszószőnyeg, amely 
újszülött kortól az óvodáig szórakoztatja 
a gyermeket. Könnyen átalakítható 
játszószőnyegről labdás medencévé.

A babának lehetősége van a teljes körű 
fejlődésre, új játékok kipróbálására és 
szórakozásra. A játszószőnyeg megemelt 
szélekkel a biztonság érdekében, nagy 
játéktérrel és különféle játékokkal rendelkezik.

Háton fekvő 
időszak játékhíddal 
a játékhoz

Hason fekvő időszak
eltávolítható 
párnával

Különálló játékok 
és labdák bármilyen 
játékhoz

Pool 4in1 Mate 5in1

Vodeodolná 
úprava

Vodeodolná 
úprava

0-36 hó 0-36 hó

6 felfüggeszthető 
játék

2 eltávolítható 
játékhíd

20 labda

96 × 102,5 × 57 cm 110 × 95 × 50 cm

5 felfüggeszthető 
játék

2 eltávolítható 
játékhíd

6 labda és hálós 
nyílás a dobáshoz

492848
Mate
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Sandy
Adjunk teret a képzeletnek

A gyerekek szeretnek a vízzel és a homokkal 
játszani. A különböző formájú és méretű Sandy 
játékasztalok hosszú időre garantálják 
a szórakozást.

A gyerekek játékosan fejlesztik finommotorikus 
képességeiket és képzelőerejüket. A rekeszek 
vízzel, homokkal, intelligens homokkal, valamint 
hüvelyesekkel, tésztával, fűvel vagy kaviccsal 
tölthetők meg.

Az asztal alkalmas lakásba, házba, erkélyre vagy 
kertbe. Ráadásul nagyon könnyen tisztítható. 
Csak öblítse le folyó víz alatt. A formákat  
a csomag tartalmazza.

Formákat a csomagolás 
tartalmazza

Alkalmas beltéri 
és kültéri használatra 

Erős és tartós anyag

Könnyen tisztítható

Sandy Teo
858514 

        46,3 × 69 × 39 cm

Sandy Max

Sandy Ted

Sandy Toby

Sandy Jack

Sandy Tim

Sandy Joe

858512

       60 × 58 × 60 cm

858516 

       44,5 × 49 × 44,5 cm

858515

       50,5 × 35 × 50 cm

858509 

       50,5 × 57 × 41,5 cm

858513

       76 × 56 × 41 cm

 858510

       40 × 58 × 40 cm
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Activity 2in1
Segítség az első lépésekhez

Az első lépések egyedülálló pillanatot 
jelentenek a baba és családja életében.  
Ez nagy öröm, de ugyanakkor aggodalom  
és félelem is az eleséstől.

A kezdő járni tanulóknak ideális segítője 
a többfunkciós járássegítő, amely egyben 
tanulóasztal is. Úgy tervezték, hogy a babát 
ülve és állva is szórakoztassa.

A járássegítő támogatja a durva motoros 
készségek fejlődését, míg az interaktív 
játékpanel stimulálja az érzékeket és segíti  
a finommotorikus készségek fejlődését.

A színek és a hangok 
stimulálják a babát

A járássegítő könnyen 
átalakítható zenei 
interaktív asztallá

Tartalmaz egy súlyt, amelyet 
használat előtt vízzel vagy 
homokkal kell feltölteni

859044
Rainbow

859909 
Pink

       Gyermekeknek 12 hónapos kortól alkalmas

       Járássegítő: 44 × 42 × 40 cm

       Asztal: 26 × 32 × 20 cm

Cabrio / Monty
Kis versenyzőknek

A bébikomp segít gyermekének, aki járni tanul 
és felfedezi a világot, a stabilitás  
és a biztonságos tájékozódás megőrzésével.

A zenei panel fejleszti a gyermek hallását, 
tapintását és motorikus képességeit, felébreszti 
a képzeletét és az érzékszervi érzékelését. 
A váz egy biztosítékkal van felszerelve, 
amely megvédi a bébikompot a véletlen 
összecsukódástól.

Egy speciális fékrendszer megakadályozza  
az esetleges baleseteket.

A panel eltávolítható, 
és külön játékként szolgál

Az ülést praktikus 
fogantyú egészíti ki

A bébikomp teljesen 
összecsukható, hogy a tárolás 
a lehető legegyszerűbb legyen

Megerősített háttámla a hát 
megfelelő megtámasztásához

856890
Chevron Blue 

856891
Chevron Pink 

Monty

857866
Coral

857908
Green

857902
Grey 

Cabrio

64 cm × 78,5 cm × 51 cm

6 hónapos kortól 12 kg-ig ajánlott
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Joy / Joy Max
Biztonságos szórakozás 
bárhol is van

A kétoldalas, vidám motívumokkal ellátott 
szőnyeg serkenti a gyermek érzékszervi 
érzékelésének fejlődését.

Csúszásmentes, szigetel és hangszigetel,  
vízálló és könnyen tárolható.

Támogatást, biztonságot nyújt, hőszigetelést 
biztosít a gyermeknek az első próbálkozások 
alkalmával is, amikor egyik oldalról a másikra 
próbál fordulni, felemeli a karjait, kúszik  
vagy megteszi az első lépéseit.

Választható préselt vagy steppelt szegély.
Az anyagok biztonságát Csehországban 
tesztelték. 

Farby a zvuky 
stimulujú dieťatko

Joy Max

Vodeodolná 
úprava

0hó+ 

100% XPE hab

Steppelt szegély

180 × 150 × 1,5 cm

EN 71-1,2,3 

Joy

Vodeodolná 
úprava

0hó+

100% XPE hab

Préselt szegély 

150 × 180 × 1 cm

EN 71-1,2,3

Joy Max

Joy

432876 

Giraffe 

428964 

City

432874

Train

901043

Rainbow

432875 

Walk

428963 

Nature
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Campy
Összehajtható segítség 
a baba biztonságos játékához

Praktikus összehajtható játszószőnyeg 
kétoldalas nyomtatással, csúszásmentes 
kivitelben, szigetel, hangszigetel és vízálló. 
A termékhez mellékelt praktikus táskába 
összehajtható.

Kis súlyának és egyszerű összehajthatóságának 
köszönhetően a szőnyeg könnyen hordozható, 
és alkalmas beltéri és kültéri használatra.

       Alátét mérete: 197 × 147 × 1 cm

       Mérete összehajtva: 74 × 40 × 10 cm

435070
Campy Elephant/Fox

435071
Campy Elephant/City

0hó+ 

XPE anyag

Flatie
Variálható részekből 
álló alátét

Puha habszivacs puzzle, amely 6 egyedi 
darabból áll. A gyerekek jól fognak szórakozni 
az összerakás közben, képeket rakhatnak 
össze, de alagutat vagy bunkert is készíthetnek. 
Hagyja, hogy a saját fantáziájukat fejlesszék.

A puzzle szőnyeg helyett is használható, 
ha a földön játszunk. Kiváló hőszigetelő 
tulajdonságokkal rendelkezik, így a gyerekek 
nem fognak fázni játék közben. 
Puha, biztonságos még esésnél is.

Mennyiség: 6

       Méret: 178 × 119 cm

       Egy darab mérete:
       58 cm × 58 cm × 1.5 cm

0hó+

100% EPE hab 436072
Flatie
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Ápolás
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Alvás 
Az alvás nagyon fontos a baba számára,  
a baba a nap nagy részét alvással tölti,  
és mi szeretnénk neki a lehető legnagyobb 
kényelmet biztosítani.
 
A kötős kókuszbetéttel rendelkező pólyának 
vagy a rácsvédőnek köszönhetően a baba 
születéstől kezdve biztonságban lesz. A puha, 
100% pamutból készült takaró védelmet nyújt 
a hideg ellen a babakocsiban, és tökéletesen 
illik a kötött sapkához.
 
A kókuszmatrac optimális alátámasztást 
biztosít az egészséges alváshoz és a baba 
fejlődéséhez. A matracvédők megkönnyítik  
a szülők számára a napi karbantartást 
balesetek esetén.

Minden az édes álmokhoz
Természetes 
kókuszrost

317401
Coco Dream

Légáteresztő

Mosás: 60°C

Antibakteriális

Egyszerű karbantartás

     Újszülött kortól

       120 × 60 × 8 cm

       Levehető huzat

Mellow Harmony Cute Huggy 
3-6 m

497974
Rose

400909
Pink

301909
Pink

497879
Teal

400902
Grey

301902 
Grey

497902
Grey

400971
White

301971
White

Safe Dream  Nurse Aerodry  Goodnight   

 318401 929910 350011 901500
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Higiénia
A baba bőre kíméletes ápolást igényel,  
és a babát nagyon gyakran kell átöltöztetni, 
különösen az első néhány hónapban.  
A Spa 3in1 fürdőkádas pelenkázóállványnak 
köszönhetően a szülők is élvezhetik 
a babával közös élményt, és a pult 
optimális magasságának köszönhetően 
tehermentesíthetik a hátukat.  
 
A higiéniai termékcsalád további kiegészítői 
megkönnyítik a mindennapi ápolást,  
hogy az a baba és az anya számára  
is kellemes legyen.

Fürdetés a Spa 3in1-ben

771902
Spa 3in1 Grey

771911
Spa 3in1 Mint

Meli

Diappy

Harry

438692 
White

935912 
Brown  

437909
Pink

935917
Creamy

935907
Blue 

G610301 

Többféle színben
elérhető

Nappy
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info@petiteetmars.com

@petiteetmars

@petiteetmars

Petite&Mars_official

www.petiteetmars.com

CZ • ags 92, s.r.o., Poděbradská 88/55, 19800 Prága, Csehország
SK • ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 82104 Pozsony, Szlovákia
HU • ags92, Kft, Kazinczy ut. 5-7, 9021 Győr, Magyarország
PL • Dystrybutor: ags 92, s.r.o.,Poděbradská 88/55, 198 00 Prága, Csehország




