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Wózki
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Trails 2w1
Stabilna jazda z 
nowoczesnym designem

Wózek Trails doskonale sprawdzi się podczas 
spacerów przez cały rok, niezależnie od 
pogody, dzięki dużym kołom z tworzywa 
PU, dużej wentylowanej gondoli z zimowym 
okryciem i nadającą się do prania tapicerką. 

Dziecko, które potrafi już samodzielnie 
siadać, przesiądzie się z gondoli na siedzisko 
spacerowe, które można zamontować zarówno 
przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

Wysokiej jakości materiały, amortyzowane 
koła, teleskopowa rączka i wiele innych funkcji 
sprawią, że codzienne spacery staną się 
przyjemnością.

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

0 m
maks. 22 kg

86 × 61 × 95 cm

SPF 50+

Wodoodporny

Bardzo wygodna gondola 
z wentylacją. Gondolę można
łatwo złożyć.

Przekładane siedzisko 
z możliwością montażu przodem
lub tyłem do kierunku jazdy.

Praktyczne detale i kieszenie 
na drobiazgi dla większej wygody
podczas spacerów.

Duże koła z tworzywa PU poradzą
sobie w każdym terenie. Średnica 
przedniego koła:  23 cm, 
tylnego: 28 cm.

Przestronne i wygodne siedzisko. 
Szerokość siedziska 30 cm. 
Długość oparcia 52 cm.

W zestawie znajduje się wkładka
 do wózka, okrycie na nóżki oraz 
adaptery Maxi-cosi. Istnieje 
możliwość dokupienia fotelika
samochodowego.
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Rover II
Maksymalna wygoda 
dla dziecka

Wspaniały wózek, który będzie towarzyszył 
Twojemu dziecku od narodzin, aż do 
przedszkola! Wózek z przestronną 
regulowaną gondolą będzie nieocenioną 
pomocą dla dzieci z refluksem.

Duże żelowe koła poradzą sobie w każdym 
terenie, zarówno na leśnych dróżkach, 
jak i w mieście. 

Gondolę można później zamienić na 
siedzisko, które łatwo zamontować na stelażu 
za pomocą systemu click-click, zarówno 
przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

Vodeodolná 
úprava

3,8 kg

9,3 kg

4,2 kg

EN 1888:2018

0 m
maks. 22 kg

63 × 90 × 125 cm 

SPF 50+

458974
Rose 2v1

458841
Olive 2v1

458902
Grey 2v1 

458911
Mint 2v1

Przestronna i wygodna 
gondola zapewni dziecku 
wygodę i komfort, oraz 
spokojny sen.

Przestronny, zamykany 
kosz na zakupy.

Budka z wentylacją dla lepszej
cyrkulacji powietrza 
w miesiącach letnich.

Bogate wyposażenie obejmuje 
m.in. okrycie na nóżki, folię 
przeciwdeszczową, moskitierę, torbę 
dla mamy oraz uchwyt na kubek.

Regulowana rączka zapewni 
wygodę podczas spaceru.

Możliwość zakupu zestawu 3w1 
z fotelikiem samochodowym Rover 
i adapterami. Dostępna jest również 
baza Isofix.
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12,3 kg

EN 1888:2018

0 m
maks. 15 kg

90 × 65 × 110 cm

SPF 50+

Grand II
Wielofunkcyjny przyjaciel

Wielofunkcyjny wózek spacerowy zapewni 
dziecku komfortową jazdę, a dzięki gondoli, 
którą można łatwo przekształcić w siedzisko. 
nie trzeba przechowywać zbyt wielu 
elementów.

Tylne pompowane koła i przednie koła 
z bezobsługowej pianki EVA pozwolą 
na komfortową jazdę w każdym, nawet 
najtrudniejszym terenie.

Wózek można zakupić w wersji 2w1 lub 3w1.

449966 
Golden Ebony 2v1

449974  
Platinum Pink 2v1

449841 
Black Olive 2v1

Gondolę można łatwo 
przekształcić w siedzisko 
z możliwością montażu 
przodem lub tyłem do 
kierunku jazdy.

Dzięki gondoli i siedzisku 
w jednym, wózek jest bardzo 
praktyczny i kompaktowy.

Teleskopowa rączka dostosowuje
się do każdej wysokości.

Torba dla mamy, wkładka 
do wózka, folia przeciwdeszczowa
i okrycie na nóżki stanowią część 
bogatego wyposażenia wózka.

Osłona na gondolę może być 
również używana jako okrycie 
na nóżki do siedziska.

Możliwość zakupu zestawu 
3w1 zawiera również fotelik 
samochodowy GL Cub oraz adaptery.
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Street+ Air
Jazda bez kompromisów

Wyjątkowo wygodny dla dziecka i łatwy 
w obsłudze wózek spacerowy. Duże 
pompowane koła nadają się na każdy teren. 
Street+ Air to komfortowa jazda w mieście, 
parku lub na łonie natury.

Dzięki możliwości zmiany kolorów budek, 
wózek za każdym razem może wyglądać 
jak nowy. Konstrukcja Street + Air jest 
kompatybilna z każdą budką Street +.

Zestaw Street + Air zawiera czarne okrycie 
na nóżki. Budkę można zakupić w osobnym 
zestawie. 

Vodeodolná 
úprava

11,98 kg

EN 1888-2:2018

6 m
maks. 22 kg

108 × 56 × 87 cm

SPF 50+

Wodoodporny

Oblaskowe 
elementy

477500 Konstrukcja
Street+ Air Oak 

477900 Konstrukcja
Street+ Air Black 

549843
Deep Ruby

549844
Dense Honey

549973
Iron Green 

549974 
Rose Pink

549842
Anthracite Blue

549841
Mature Olive

549840
Ultimate Grey

Do konstrukcji Street+ Air 
dołączone jest czarne 
okrycie na nóżki.

Rączka i pałąk bezpieczeństwa 
z ekoskóry w kolorze brązowym
(model Oak) lub czarnym 
(model Black).

Optymalna cyrkulacja powietrza
dzięki moskitierze w tylnej 
części oparcia.

Pompowane koła przednie 
i tylne z amortyzacją.

Komfortowy sen. Długość oparcia 
48 cm, długość siedziska 
w pozycji leżącej 92 cm.

Letnia budka Summer Silver 
sprzedawana jest oddzielnie, 
idealny wybór na lato.
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Street+ RWS
Jeden wózek w wielu odsłonach

Wózek spacerowy Street + RWS jest lżejszy w 
porównaniu z modelem AIR dzięki mniejszym 
gumowym kołom, ale doskonale prowadzi się 
go nawet w trudnych warunkach.

Wzmocniona rama zapewnia stabilną jazdę i 
pomaga amortyzować wstrząsy, a gumowe 
koła RWS bez problemu poradzą sobie 
nawet w najbardziej wymagającym terenie. 
Dodatkowym atutem wózka Street + jest 
możliwość zmiany kolorów budek, które 
sprzedawane są oddzielnie.

W modelu Oak pałąk bezpieczeństwa i rączka 
występują w modnym brązowym kolorze, 
natomiast w modelu Black w uniwersalnej 
czarnej ekoskórze.

Vodeodolná 
úprava

10,9 kg

EN 1888-2:2018

6 m
maks. 22 kg

108 × 56 × 87 cm

SPF 50+

Wodoodporny

455500 Konstrukcja 
Street+ RWS Oak

455900 Konstrukcja 
Street+ RWS Black

549843
Deep Ruby

549844
Dense Honey

549973
Iron Green 

549974 
Rose Pink

549842
Anthracite Blue

549841
Mature Olive

549840
Ultimate Grey

Duży wózek spacerowy, 
wygodny i przestronny, idealny
również dla większych dzieci.

Bezobsługowe i bezawaryjne
gumowe koła RWS.

Duży kosz na zakupy oraz kieszeń 
na drobiazgi w tylnej części budki 
zapewnią mnóstwo miejsca 
do przechowywania.

Moskitiera w tylnej części 
oparcia dla lepszej cyrkulacji 
powietrza.

Duża rozszerzana budka Street+ 
dla maksymalnej ochrony. 
Wodoodporny materiał. Nowe 
materiały najwyższej jakości.

Osobno sprzedajemy unikatowe
budki Limited 100. Ta specjalna 
kolekcja produkowana jest 
w ograniczonej liczbie 100 sztuk.
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Vodeodolná 
úprava

EN 1888-2:2018

SPF 50+

Wodoodporny

Odblaskowe 
elementy

Heritage Bee
Każda mama jest królową

W wielu domach rodzinnych z małymi dziećmi 
słychać ciągłe uwijanie się i brzęczenie...
jak w ulach! Pszczoły wnoszą nieskończoną 
różnorodność do naszego życia, tak jak nasze 
dzieci.

Czy wiesz, że pszczołom zawdzięczamy co 
trzeci kęs naszego pożywienia? Należą one do 
najważniejszych zapylaczy, ale w ostatnich latach 
ich liczebność jest niestety zagrożona przez 
różne czynniki. 

Pszczoły są symbolem pracowitości, 
bezinteresowności i harmonii. Pielęgnujmy je, 
chrońmy i inspirujmy się nimi.

Do sprawdzonych już wózków dodaliśmy 
elegancki design godny królowej. Piękny 
kwiatowy haft połączony jest z eleganckim 
nadrukiem korony i brązową rączką. Delikatne 
złote suwaki z zawieszką w kształcie korony 
stawiają na całym projekcie królewską pieczęć.  

Każda przejażdżka ma swoją historię. 

472345
Trails 2v1 Heritage Bee

566345
Royal Heritage Bee

455345
Street+ Air Heritage Bee

Okrycie na nóżki dołączone
do zestawu.

Regulowana rączka i obrotowy
pałąk z brązowej eko-skóry.

Piękny haft na budce, na gondoli 
wózka Trails oraz eleganckie 
suwaki.

Dwustronna wkładka dołączona 
jest do każdego wózka.

Ponadczasowy nadruk po 
wewnętrznej stronie budki oraz 
na wkładce do wózka.

Unikalny design wózków Trails, 
Royal oraz Street+.
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9,9 kg

EN 1888-2:2018

6 m
maks. 22 kg

111 × 57 × 86 cm  

SPF 50+

Royal
Gotowy na królewską 
przejażdżkę

Wózek Royal króluje wśród wózków 
spacerowych dzięki swojej elegancji, 
bogatemu wyposażeniu i dopracowanym 
detalom.

Wysokiej jakości tapicerka, budka  
z oryginalnym wzorem na wewnętrznej 
stronie, gustownie pikowany podnóżek  
i dwustronna wkładka –  to wszystko sprawia, 
że wózek Royal wyróżnia się spośród innych 
wózków.

Lekki i łatwy w manewrowaniu, doskonale się 
prowadzi. Twój maluch na pewno będzie czuł 
się w nim komfortowo w każdą pogodę. 

Do konstrukcji można dobrać budkę  
z szerokiej gamy kolorystycznej Basic Line.

Wodoodporny

466500 Konstrukcja
Royal 

566843
Deep Ruby

566844
Dense Honey

566973
Iron Green 

566974 
Rose Pink

566842
Anthracite Blue

566841
Mature Olive

566840
Ultimate Grey

Wózek Royal ma teraz wymienne 
budki i oddzielnie sprzedawaną 
konstrukcję, dzięki czemu 
ma wiele możliwości zmian 
kolorystycznych.

W pełni obrotowy i zdejmowany
pałąk bezpieczeństwa oraz rączka
z eleganckiej brązowej eko-skóry.

Duże, regulowane oparcie 
dla maksymalnego 
komfortu dziecka.

Lekkie, gumowe koła
ze stylową, białą lamówką.

Zdejmowana tapicerka 
ułatwiająca czyszczenie i pranie.

Do konstrukcji dołączone jest 
czarne okrycie na nóżki i torba 
dla mamy. W zestawie z budką 
znajduje się dopasowana 
kolorystycznie wkładka do wózka.
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Cross
Kompaktowy, 
składający się wózek
Niesamowicie przestronny i bardzo 
kompaktowy samoskładający się wózek. 
Wózek jest lekki, można go rozłożyć jedną 
ręką i całkowicie sam się składa.

Wózek jest bardzo łatwy w prowadzeniu. 
Dzięki dużym gumowym kołom i solidnej 
konstrukcji bez problemu poradzi sobie 
zarówno z miejskimi spacerami, jak i ze 
spacerami w terenie. Średnica przednich kół 
wynosi 18 cm, a tylnych do 20 cm.

Automatyczne składanie ułatwi życie 
rodzicom, którzy wciąż mają pełne ręce 
roboty.

Vodeodolná 
úprava7,8 kg

EN 1888-2:2018

6 m
maks. 22 kg

51 × 103 × 70 cm

SPF 40+

Wodoodporny

473842
Anthracite Blue

473840
Ultimate Grey

473841
Mature Olive

Duże, gumowe koła z amortyzacją 
zapewniające komfortową jazdę.

Przestronne i wygodne siedzisko 
z możliwością regulacji.

Pałąk bezpieczeństwa i rączka 
wykonane z brązowej eko-skóry.

Wózek waży jedynie 7,8 kg, 
wymiary po złożeniu: 
80 × 38 × 51 cm.

Duża rozszerzana budka
z okienkiem kontrolnym. 

Łatwo dostępny kosz na zakupy.
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Up
Zawsze gotowy na spacery

Docenią go zwłaszcza nowocześni rodzice, 
którzy często są w drodze, ale również chcą, 
aby ich wózek był bezpieczny, funkcjonalny, 
łatwy w obsłudze i jednocześnie nadal był tak 
wygodny i przenośny, jak to tylko możliwe.

Ma doskonałe właściwości jezdne i zajmuje 
bardzo mało miejsca. Możesz go wygodnie 
złożyć i łatwo rozłożyć.

Będziesz pozytywnie zaskoczony 
jego zwrotnością i bezproblemowym 
użytkowaniem.

Kompaktowy wózek dla nowoczesnych 
rodziców.

5,8 kg

EN 1888-2:2018

6 m
maks. 22 kg

99 × 46 × 78 cm 

SPF 50+

460842
Anthracite Blue

460840 
Ultimate Grey

460844
Dense Honey

Regulacja oparcia w 3
pozycjach, w tym prawie 
leżąca – idealna do drzemki.

Przednie i tylne koła 
z amortyzacją.

Okienko w budce dla lepszego 
kontaktu z dzieckiem, większej
kontroli i bezpieczeństwa.

Budkę można zdjąć dla 
łatwiejszego czyszczenia.

Wypinany pałąk dla większego 
bezpieczeństwa dziecka podczas
jazdy i łatwego dostępu 
do dziecka.

Kompaktowe wymiary po 
złożeniu 56 × 45 × 25 cm 
(dokładny wymiar bagażu 
podręcznego dla większości 
linii lotniczych).
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9,9 kg

EN 1888-2:2018

6 m
maks. 22 kg

110 × 46 × 82 cm

SPF 40+

Move II Air
Praktyczny w każdej sytuacji

Przestronny wózek spacerowy na 
pompowanych kołach to świetny wybór na 
codzienne spacery.

Każda mama doceni duży kosz na zakupy 
i praktyczne detale zapewniające wygodę 
podczas spaceru. Łatwe składanie jedną ręką 
do środka zapobiega zabrudzeniu tapicerki.

Rączka, pałąk bezpieczeństwa oraz podnóżek 
wykonane są z ekoskóry. 

Bogate wyposażenie i korzystna cena 
zadowoli każdą rodzinę.

Oblaskowe 
elementy

471465
Dark Grey

471464 
Light Grey

471909
Soft Pink

Obszerne siedzisko 
z odpinanym pałąkiem 
bezpieczeństwa.

Pompowane przednie 
i tylne koła z amortyzacją.

Praktyczne detale, takie jak 
kieszeń na drobiazgi czy 
elementy odblaskowe.

Moskitiera zapewni optymalną 
cyrkulację powietrza.

Regulowane oparcie i podnóżek.

Do zestawu dołączona jest 
torba dla mamy, uchwyt na 
kubek i okrycie na nóżki.
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Akcesoria
Spacery jeszcze nigdy nie były tak przyjemne i 
wygodne!

Kolorowe wkładki o unikalnym wzornictwie 
ożywiają wózek, zapewniają komfort dziecku i 
zapobiegają zabrudzeniu się tapicerki. 

Ulubiony napój zawsze pod ręką dzięki 
uchwytowi na kubek Handy.

Torba dla mamy, którą można łatwo 
przymocować do wózka za pomocą uchwytów 
Hang, zapewni wystarczająco dużo miejsca na 
zapakowanie niezbędnych podczas spaceru 
rzeczy. 

Organizer pomoże Ci w utrzymaniu 
porządku i zapewni dodatkową przestrzeń 
na przechowywanie małych przedmiotów i 
akcesoriów.

Wkładka
do wózka
Foamy
502109 
Pink Rainbow  

Spacery w dobrym stylu

Memory

Handy

Peg

Memory Limited 100

Bag

Pocket

Wkładka  Aero

Hang

Pocket Zip

Stylowy design  
Street+ Limited 100

901838

847900901364

505900
Universal Black 

901900
Black

482906
Black

505351
Marble Black 

901340
Grey

482910
White

482974
Rose

482110
Green

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

900787
Black

503902
Grey

340004
Grey

340811
Fuchsia

503974
Rose

340005
Dark Grey 

340812
Pistachio
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W podróży
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Elite Fix i-size
Maksymalny komfort 
i bezpieczeństwo

Fotelik samochodowy odpowiedni dla 
starszego dziecka o wzroście od 100  
do 150 cm. 

Doskonale dopasowuje się do wzrostu 
dziecka dzięki regulowanej wysokości 
zagłówka i rozszerzanym osłonom bocznym. 
Podłokietniki zapewniają wygodną podróż.
W zestawie znajduje się praktyczny uchwyt 
na napoje, który można umieścić po obu 
stronach fotelika samochodowego.  

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa 
ECE R129.

Vodeodolná 
úprava

6,8 kg

ECE R129

100-150 cm
Grupa II/III

Model Isofix

950870
Lava Black

950871 
Misty Grey

950869
Lava Air

       Specjalna oddychająca tkanina w modelu AIR.

Regulacja zagłówka i rozszerzane 
osłony boczne regulowane 
w 4 pozycjach.

3 poziomy regulacji oparcia.

Rozszerzane prawe i lewe 
osłony boczne są regulowane 
niezależnie.

Model Lava AIR posiada
specjalną oddychającą tkaninę, 
dzięki której dziecko mniej się 
poci, a podróż samochodem jest 
przyjemniejsza.

Fotelik samochodowy jest 
montowany za pomocą systemu 
Isofix, a dziecko przypina się 
3-punktowym pasem bezpieczeństwa.

Praktyczny uchwyt na napoje 
w zestawie.
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Reversal II
Bezpieczna podróż tyłem 
do kierunku jazdy

Vodeodolná 
úprava

15,5 kg

ECE R44/04

0-18 kg
Grupa 0+/I

Model Isofix

802902
Grey

802993
Stone Air

Obrotowy o 360 ° fotelik dziecięcy z systemem 
Isofix pozwala na łatwiejsze umieszczenie 
dziecka w foteliku, a także obrócenie go do 
przodu lub do tyłu. 

Pozwala rodzicom wybrać, czy dziecko ma być 
umieszczone tyłem czy przodem do kierunku 
jazdy, bez konieczności zdejmowania bazy. 
Fotelik został zaprojektowany tak, aby 
dostosować się do każdej fazy wzrostu 
Twojego dziecka. 

System Isofix z regulowaną nogą podpierającą 
ułatwia i przyspiesza montaż za pomocą 
jednego kliknięcia.

Wyjmowana wkładka i wygodna pozycja do 
spania.

       Specjalna oddychająca tkanina w modelu AIR.

Montaż tyłem do kierunku jazdy 
0 - 18 kg.

Wkładka dla niemowlaków 
dla maksymalnego komfortu.

Montaż przodem do kierunku 
jazdy 13 - 18kg.

7-pozycyjny zagłówek z regulacją
wysokości i 4 pozycje odchylenia 
oparcia dla maksymalnej wygody 
dziecka.

Łatwy obrót siedziska o 360°.

Modele AIR posiadają specjalną 
oddychającą tkaninę, dzięki której 
dziecko mniej się poci, a podróż 
samochodem jest przyjemniejsza.
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820867
Red Air

820868
Blue Air

820994 
Night Air

819906
Black

820993
Stone Air

Prime II Isofix
Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

Vodeodolná 
úprava

9 kg

ECE R44/04

9-36 kg
Grupa I/II/III

Model Isofix

Wygodny, bezpieczny fotelik samochodowy  
z systemem Isofix, który rośnie wraz  
z dzieckiem. 

Dostosowuje się do każdego etapu wzrostu 
dziecka, ma regulowane oparcie  i łatwo się 
rozkłada, co pozwala Twojemu dziecku na 
wygodny i spokojny sen. 

Zapewnia ochronę, poczucie bezpieczeństwa 
i komfort. System ochrony bocznej absorbuje 
siłę powstałą w wyniku uderzenia, zanim dotrze 
ona do dziecka. 

Bezpieczeństwo przetestowane i zatwierdzone 
przez Instytut Badawczy DEKRA.

819902
Grey

       Specjalna oddychająca tkanina w modelu AIR.

Miękka wyjmowana wkładka dla 
najmłodszych dzieci. Przestronne 
siedzisko zapewni wygodę dzieciom
do 12 roku życia.

9 pozycji regulacji zagłówka 
umożliwia dopasowanie wysokości 
fotelika do wzrostu dziecka.

System ochrony bocznej 
pochłania siły powstałe w wyniku 
uderzenia, zanim dotrą one 
do dziecka.

5 pozycji regulacji nachylenia 
oparcia dla wygodnego snu.

Modele AIR posiadają specjalną 
oddychającą tkaninę, dzięki której 
dziecko mniej się poci, a podróż 
samochodem jest dla niego 
przyjemniejsza.

Zintegrowane 5-punktowe pasy
bezpieczeństwa dla dzieci
o wadze od 9 do 18 kg.
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GL Cub
Bezpieczny od urodzenia

ECE R44 / 04

0m-13 kg

801902
Grey

801900 
Black

Fotelik samochodowy GL Cub jest odpowiedni 
dla dzieci od urodzenia do 13 kg. 

Można go łatwo i bezpiecznie zamontować  
w samochodzie za pomocą 3-punktowego 
pasa bezpieczeństwa. Dzięki adapterom Maxi-
cosi można go przymocować do ramy wózka. 
Miękka wkładka doskonale dopasowuje się 
do małego dziecka i zapewnia mu  wygodną 
podróż. Wkładkę można łatwo wyjąć, a wtedy 
w foteliku będzie miejsce dla większego 
dziecka. 

Dzięki nakładkom na pasy dziecko w foteliku 
samochodowym będzie miało większy 
komfort, nie ocierając się o pasy. Regulowana 
budka, która jest wbudowana w tylną część 
fotelika, chroni dziecko przed słońcem i 
wiatrem. 

Fotelik samochodowy Gl Cub musi być zawsze 
montowany w pozycji tyłem do kierunku 
jazdy bez aktywnej poduszki powietrznej, aby 
zapewnić lepszą ochronę głowy i szyi.

Optimus
Wygodna alternatywa 
dla fotelika samochodowego

ECE R144

22-36 kg

951872
Cool Grey

951873
Dim Grey

951870
Lava Black

Starsze dzieci nie chcą siedzieć  
w klasycznych fotelikach samochodowych 
i wielu rodziców zdaje sobie z tego 
sprawę. Zanim osiągną wymagany wzrost, 
alternatywnym rozwiązaniem może być dla 
nich podstawka samochodowa

Optimus jest lekki, praktyczny, a dzięki 
podłokietnikom pozwoli dziecku wygodnie 
podróżować. Można go łatwo przenosić  
z samochodu do samochodu i bez problemu 
przechowywać w bagażniku. Montaż 
w samochodzie jest bardzo prosty.

Bezpieczeństwo dziecka zapewnia 
trzypunktowy pas bezpieczeństwa pojazdu. 

Podstawka samochodowa wyposażona jest  
w prowadnicę pasów bezpieczeństwa do 
łatwej i bezpiecznej regulacji pasów tak, aby 
pas nie leżał zbyt wysoko (nad szyją) lub 
zbyt nisko (pod ramieniem). W przypadku 
zabrudzenia tapicerkę można łatwo zdjąć 
i wyprać. W zestawie znajduje się również 
praktyczny uchwyt na napoje. 
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Dark Grey

Wkładka do fotelika 
samochodowego 
Aero

Oddychająca 
struktura 3D

Ochraniacz na fotel 
samochodowy 3w1

Back – 
Lusterko samochodowe

Oskar – 
Lusterko samochodowe 

Back ZOO - Lusterko 
samochodowe z pluszową ramką

Order – Organizer 
samochodowy

Beltley – Adapter do pasa 
samochodowego dla kobiet w ciąży

Organizer na tylne 
siedzenie samochodu

Poduszka na pas 
bezpieczeństwa

Organizer na tylną 
kanapę samochodu

Akcesoria
Wycieczka na łono natury, weekend z babcią 
i dziadkiem czy długi wyjazd na wakacje? 
Podróżowanie z maluchami to świetna 
zabawa, która może zaskoczyć nawet 
najbardziej doświadczonego rodzica. 

Dzięki akcesoriom podróżniczym Twoja 
wyprawa, długa czy krótka, będzie o 
wiele przyjemniejsza. Wkładki do wózków 
Aero w różnych rozmiarach zapobiegają 
poceniu się dziecka i brudzeniu fotelika 
samochodowego. Dzięki organizerom 
zabawki i jedzenie będą zawsze pod ręką. 
Dzięki lusterkom samochodowym masz dzieci 
w zasięgu wzroku, a łóżeczka turystyczne 
w praktycznym opakowaniu pozwolą Ci na 
wygodny nocleg w każdym miejscu. 

Po prostu wyjedź i ciesz się przygodą.

Wygodna podróż

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
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Spokojny sen z dala od domu

Lekkie łóżeczko turystyczne z otwieranym 
na zamek błyskawiczny bokiem możesz 
wykorzystać nie tylko podczas wyjazdów, 
ale także podczas wizyty u dziadków lub 
jako bezpieczną przestrzeń do wypoczynku 
dziecka w domu.

Jedną siateczkową stronę łóżeczka można 
otworzyć, aby dziecko mogło wygodnie 
wejść lub wyjść z łóżeczka.

Siateczka zapewnia lepszy kontakt 
wzrokowy z dzieckiem i optymalną 
cyrkulację powietrza. Zestaw zawiera 
materac.

Do łóżeczka dołączona jest praktyczna 
torba podróżna, dzięki której przenoszenie  
i przechowywanie jest proste i wygodne.

Nyja

Vodeodolná 
úprava

8 kg

0-30 m
maks. 15 kg

125 × 63 × 74 cm

Idealny partner w podróży

Dzięki temu łóżeczku podróżnemu dziecko 
będzie spało tak dobrze jak w domu, 
gdziekolwiek jesteś. Niewielka waga łóżeczka, 
lekka konstrukcja, łatwe przechowywanie i 
kompaktowe wymiary po złożeniu w torbę 
transportową, to tylko kilka cech, które 
sprawiają, że z łóżeczka można korzystać  
w podróży.

Łóżeczko posiada unikalny system Double 
Lock, który zapobiega jego składaniu się. Boki 
są obszyte siatką, co zapewnia maksymalną 
cyrkulację powietrza, a otwierany przód 
zamykany na zamek błyskawiczny umożliwia 
dziecku wchodzenie i wychodzenie z łóżeczka 
w dowolnym momencie. 

Składany materac i torba do przenoszenia 
w zestawie. 

Istnieje możliwość dokupienia podwieszanego 
dna do łóżeczka turystycznego Koot – idealne 
dla noworodków do ok. 4 miesiąca życia. Dno 
podwyższa poziom, na którym śpi dziecko, 
do połowy wysokości łóżeczka.

921902
Lion Grey  

922902 
Podwieszane dno do łóżeczka Koot 

921460
Lion Yellow  

Koot

Vodeodolná 
úprava

8 kg

0-30 m
maks. 15 kg

120 × 60 × 73 cm

923462
Nyja Teddy Biker Grey 

923463 
Nyja Teddy Friend Coal 

921461
Fox Aqua 
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Karmienie
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Stylowy i praktyczny 
dodatek dla malucha

Uroczy śliniak wykonany z miękkiego silikonu 
będzie nieocenionym pomocnikiem podczas 
posiłków. Praktyczna kieszonka jest idealna 
na resztki jedzenia i okruchy, a dzięki 4 
pozycjom zapięcia na szyi śliniak rośnie razem 
z dzieckiem. SAM wykonany jest z wysokiej 
jakości silikonu spożywczego, łatwego do 
czyszczenia po każdym posiłku

Wystarczająco duży, aby chronić ubranie. Łatwo 
zwinąć go w rulon, co ułatwia przechowywanie.
Ponadczasowy design Petite&Mars sprawi, że 
każde karmienie będzie przyjemne i stylowe.

Sam

706109
Pink Rainbow

706112
Grey

706113
Grey Hills

706108
Pink

706111
Green Trees

706114 
Beige

706110 
Green

706115
Beige 
Dandelion

Vodeodolná 
úprava

6 m+

Nie zawiera BPA, 
PVC i ftalanów

Łatwy w 
czyszczeniu

Można myć 
w zmywarce

100% silikon

27 × 18 cm

Domowe smakołyki 
zawsze pod ręką

Dzieci uwielbiają jeść z saszetek. Podaruj im 
domowe jedzenie wysokiej jakości wszędzie, 
zarówno podczas spaceru, w podróży,  
jak i w odwiedzinach – gdziekolwiek jesteś!
Wielorazowe saszetki są łatwe do napełniania, 
karmienie jest wygodne, a dziecko się nie 
brudzi, jak podczas karmienia łyżką z miseczki. 
Po użyciu saszetkę można wygodnie umyć 
i użyć ponownie podczas kolejnych podróży.
Dzięki temu nie obciążąsz środowiska 
niepotrzebnymi odpadami jednorazowymi. 

Dla mniejszych dzieci dostępne są miękkie 
łyżeczki Papoo ułatwiające karmienie, które 
wystarczy przykręcić do woreczka.

Papoo Original   

901807
Elephant

910908
Papoo Spoon

901808
Lion

Vodeodolná 
úprava

Możliwość 
zamrożenia

150 ml

Nie zawiera BPA, 
PVC i ftalanów

Wielokrotnego 
użytku

Podwójny zamek 
błyskawiczny

+ katarínailkovičová
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Zestaw naczyń 
z melaminy 
dla dzieci

Bajkowe zestawy naczyń oczarują każdego 
małego niejadka. Autorskie rysunki słowackiej 
ilustratorki Kataríny Ilkovičovej zaprowadzą 
dzieci do krainy jeleni, wróżek i pojazdów. 
Jedzenie stanie się o wiele przyjemniejsze 
i bardziej zabawne. Naczynia zachęcają do 
nauki przez zabawę i zarazem do zdrowszego 
odżywiania.

Odporna na uszkodzenia, nietłukąca się 
melamina idealnie sprawdzi się podczas 
rozszerzania diety u dziecka.

To świetny prezent na każdą okazję i spodoba 
się zarówno małym, jak i dużym dzieciom.

700106
Zestaw Pojazdy  

700105
Zestaw Wróżki 

700107
Zestaw Jeleń 

Jedzenie jak z bajki

Vodeodolná 
úprava

6 m+

Łatwy w 
czyszczeniu

Nie zawiera BPA, 
PVC i ftalanów

W 100% 
bezpieczny

EN 14372

+ katarínailkovičová

Łyżeczka

Miseczka

700002
Jeleń 

700004
Jeleń

300002
Wróżki

300004
Wróżki

200002
Pojazdy

200004
Pojazdy
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Zabawa
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Boby & Suzi & Mike

Pluszowy świat zabawek

Boby
588552

Suzi
588550

Mike
588551

Pluszowe zwierzątka będą wspaniałymi 
przyjaciółmi dla Twojego dziecka.

Poznaj sarenkę Suzi, misia Mike’a i wiewiórkę 
Boby. Atrakcyjne zabawki z różnymi funkcjami 
pomagają odkrywać świat już od urodzenia.

Poznaj nasze nowe grzechotki, gryzaki,  
piszczki i zawieszki w pastelowych kolorach. 
Urocze zwierzątko można przymocować do 
wózka lub łóżeczka albo po prostu wziąć do 
rączki i bawić się.

Delikatne, bezpieczne materiały

Modne pastelowe kolory

Idealne dla małych rączek,  
do łóżeczka, do wózka lub  
do samochodu

Rozwijają zmysły 
i motorykę małą

Zabawki do rączki

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

Zabawki do zawieszenia z dźwiękami lub melodią

596550 Suzi
596551 Mike
596552 Boby

Miękie pluszaki

593550 Suzi
593551 Mike
593552 Boby
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Cloud
Czas na zabawę i rozwój

495896
Silver

495902 
Grey 

Miękka mata edukacyjna w kształcie kwiatka 
ze zdejmowanym pałąkim i z 4 zabawkami 
oraz przyjemną poduszką to gwarancja dobrej 
zabawy, która jednocześnie wpłynie na rozwój 
maluszka na długie miesiące.

Przyczynia się do rozwoju zarówno motoryki 
dużej, jak i małej. Aktywnie stymuluje zmysły 
słuchowe, dotykowe i wzrokowe dziecka. 
Ponadczasowy, modny kolor, przyjemne  
i bezpieczne materiały.

Vodeodolná 
úprava

Można prać w pralce 
w temperaturze 
30°C.

Wysokość 45 cm, 
Średnica 88 cm

4 oddzielne zabawki na 
kółeczku można dowolnie 
wymieniać lub zdejmować  
z pałąka

Zdejmowana poduszka 
zapewni niezbędne podparcie

Specjalny miękki rzep jest 
bezpieczny dla dziecka

Materiał jest miękki, 
przyjemny w dotyku 
i bezpieczny

Pool / Mate
Nieskończone możliwości 
rozrywki

493849
Pool

Wyjątkowa wielofunkcyjna mata, która 
zapewni dziecku rozrywkę od urodzenia. Matę 
łatwo zmienić w basen z piłeczkami.

Dziecko może się rozwijać, próbować nowych 
zabaw i aktywnie spędzać czasa. Mata ma 
podwyższane brzegi, dużą powierzchnię do 
zabawy i wiele zabawek, które dołączone są 
do zestawu.

Leżenie na pleckach 
z pałąkiem do zabawy

Leżenie na brzuszku ze 
zdejmowaną poduszką

Oddzielne zabawki 
i piłeczki do zabawy 
gdziekolwiek jesteś

Pool 4w1 Mate 5w1

Vodeodolná 
úprava

Vodeodolná 
úprava

0-36 m 0-36 m 

6 zabawek

2 zdejmowane 
pałąki

20 piłeczek

96 × 102,5 × 57 cm 110 × 95 × 50 cm

5 zabawek

2 zdejmowane 
pałąki

6 piłeczek i kosz 
do wrzucania

492848
Mate
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Sandy
Wyobraźnia nie ma granic

Dzieci uwielbiają zabawy z wodą i piaskiem. 
Sensoryczne stoliki wodne o różnych kształtach 
i rozmiarach gwarantują zabawę na długi czas.

Dzięki nim dzieci rozwijają zdolności 
motoryczne i wyobraźnię. Przegródki mogą 
być wypełnione wodą, piaskiem, piaskiem 
kinetycznym, ale także roślinami strączkowymi, 
makaronem, trawą lub kamykami.

Stolik przeznaczony jest do zabawy zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ponadto jest 
bardzo łatwy w czyszczeniu. Wystarczy 
opłukać go pod wodą. Foremki są częścią 
zestawu.

Foremki są częścią zestawu

Odpowiedni do zabawy 
wewnątrz i na zewnątrz

Mocny i wytrzymały 
materiał

Łatwy w czyszczeniu

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 2w1
Pomoc w stawianiu 
pierwszych kroków

Pierwsze kroki to niezwykły moment w życiu 
dziecka i całej rodziny. To radość, ale także 
strach przed upadkiem.

Wielofunkcyjny chodzik-pchacz i stolik 
aktywności to idealny pomocnik dla 
stawiającego swoje pierwsze kroki dziecka. 
Przeznaczony jest do zabawy dziecka w pozycji 
siedzącej i stojącej. 

Funkcja chodzika wspiera rozwój umiejętności 
motorycznych, a interaktywny panel aktywności 
z efektami dźwiękowymi stymuluje wszystkie 
zmysły.

Kolory i dźwięki stymulują 
zmysły dziecka

Chodzik można bardzo łatwo 
zmienić w muzyczny stolik 
interaktywny

Zawiera ciężarki, które przed 
użyciem należy napełnić 
wodą lub piaskiem

       Odpowiedni dla dzieci od 12 miesiąca

       Chodzik: 44 × 42 × 40 cm

       Stolik: 26 × 32 × 20 cm

859044
Rainbow

859909 
Pink

Cabrio / Monty
Dla małych rajdowców

Chodzik pomoże Twojemu dziecku, które 
uczy się chodzić i odkrywać świat, zachować 
stabilność i bezpieczną orientację  
w przestrzeni.

Chodzik zawiera panel muzyczny, który rozwija 
zdolności słuchowe, dotykowe i motoryczne 
dziecka, rozbudza jego wyobraźnię i percepcję 
sensoryczną. Konstrukcja wyposażona jest 
w blokadę, która zabezpiecza chodzik przed 
samoistnym złożeniem. 

Specjalny układ hamulcowy zapobiega 
zjeżdżaniu ze schodów.

Panel można zdjąć i będzie 
służył jako osobna zabawka

Siedzisko uzupełnia 
praktyczny uchwyt

Chodzik można całkowicie 
złożyć, aby maksymalnie 
ułatwić jego przechowywanie

Wzmocnione oparcie dla 
odpowiedniego podparcia 
pleców.

856890
Chevron Blue 

856891
Chevron Pink 

Monty

857866
Coral

857908
Green

857902
Grey 

Cabrio

64 cm × 78,5 cm × 51 cm

Odpowiedni dla dzieci od 6m do 12kg
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Joy / Joy Max
Bezpieczna zabawa 
gdziekolwiek jesteś

Dwustronna mata do zabawy z wesołymi 
kolorowymi obrazkami stymuluje rozwój 
percepcji sensorycznej dziecka. 

Posiada antypoślizgową powierzchnię, 
doskonale izoluje i wygłusza, jest 
wodoodporna. 

Zapewnia bezpieczeństwo i izolację termiczną 
podczas pierwszych prób przewracania się 
z boku na bok, podnoszenia się na rączkach, 
raczkowania i stawiania pierwszych kroków.

Wybór pomiędzy krawędziami z lamówką 
lub gładkim wykończeniem.

Wykonane z bezpiecznych materiałów.

Farby a zvuky 
stimulujú dieťatko

Joy Max

Vodeodolná 
úprava

0 m+ 

Material 
100% XPE

Z gładkim 
wykończeniem

180 × 150 × 1,5 cm

EN 71-1,2,3 

Joy

Vodeodolná 
úprava

0 m+ 

Material 
100% XPE 

Z lamówką

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
Składana mata 
do bezpiecznej zabawy

Praktyczna składana mata z dwustronnym 
nadrukiem, posiada antypoślizgową 
powierzchnię, izoluje, wygłusza i jest 
wodoodporna. Można ją złożyć i schować do 
praktycznej przenośnej torby, która jest częścią 
zestawu.

Dzięki swojej lekkości i prostemu składaniu 
mata jest łatwa w przenoszeniu i nadaje się do 
użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

       Wymiary: 197 × 147 × 1 cm

       Wymiary po złożeniu: 74 × 40 × 10 cm

0 m+ 

Material XPE 

Flatie
Miękkie puzzle podłogowe

Miękka piankowa układanka składa się z 
6 oddzielnych elementów. Dzieci będą się 
świetnie bawić, układając obrazki, ale mogą też 
stworzyć tunel lub bazę. Pozwól im rozwinąć 
własną wyobraźnię.

Puzzle mogą być również używane zamiast 
maty do zabawy na ziemi. Mata zrobiona jest 
z miękkiej pianki, która chroni dziecko przed 
zimnem i brudem, izoluje i absorbuje wstrząsy, 
stwarzając maksymalny komfort  
i bezpieczeństwo. Jest miękka i bezpieczna 
nawet przy upadku.

Ilość elementów: 6  

       Wymiar całej maty: 178 × 119 cm

       Wymiar jednego elementu: 
       58 cm × 58 cm × 1.5 cm

0 m+ 

100% EPE foam435070
Campy Elephant/Fox

435071
Campy Elephant/City

436072
Flatie
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Pielęgnacja
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Sen
Sen jest bardzo ważny dla dziecka, które 
większą część dnia przeznacza na sen. A my 
chcemy zapewnić mu jak największy komfort.
 
Nasz akcesoria, takie jak wiązany rożek 
z wkładką kokosową lub ochraniacz do 
łóżeczka, zapewniają dziecku bezpieczny 
sen już od urodzenia. Miękki kocyk wykonany 
ze 100% bawełny ochroni przed zimnem, 
a na spacerze w wózku będzie pięknie 
komponował się z dzianinową czapeczką.
 
Kokosowy materacyk zapewni optymalne 
wsparcie dla zdrowego snu i rozwoju dziecka. 
Ochraniacze na materac ułatwiają rodzicom 
utrzymanie materaca w czystości.

Słodkie sny dla Twojego 
malucha

Naturalne 
włókno 

 kokosowe

Oddychający

Pranie w temperaturze 
60°C

Antybakteryjny

Łatwy w czyszczeniu

     Odpowiedni dla dzieci od urodzenia

       120 × 60 × 8 cm

       Zdejmowany pokrowiec

317401
Coco Dream

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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Higiena
Dziecięca skóra wymaga delikatnej 
pielęgnacji, a dziecko trzeba bardzo 
często przewijać, zwłaszcza w pierwszych 
miesiącach życia.

Dzięki przewijakowi z wanienką Spa 3w1 
codzienne przewijanie i kąpiel będą wygodne, 
a wysoki stelaż pozwoli na odciążenie pleców 
rodzica.

Inne akcesoria pielęgnacyjne ułatwią 
codzienną higienę, tak aby była przyjemna 
zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.

Kąpiele w wanience SPA 3w1

771902
Spa 3w1 Grey

771911
Spa 3w1 Mint

Aspirator do nosa podłączony do odkurzacza 
skutecznie i bezpiecznie usuwa katar z nosa. 
Delikatna pomoc ułatwiająca oddychanie.

Happy Nose 

770800
Happy Nose 

Meli DiappyHarry

W ofercie 
mix kolorów

Nappy

438692 
White

935912 
Brown  

437909
Pink

935917
Creamy

935907
Blue 

G610301 
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agata.kustosz@ags92.com

@petiteetmarspl

@petiteetmars_polska

Petite&Mars_official

www.petiteetmars.com

CZ • ags 92, s.r.o., Poděbradská 88/55, 19800 Prague, Czech Republic
SK • ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 82104 Bratislava, Slovakia
HU • ags92, Kft, Kazinczy ut. 5-7, 9021 Győr, Hungary
PL • Dystrybutor: ags 92, s.r.o.,Poděbradská 88/55, 198 00 Prague, Czech Republic


