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Kočíkujeme
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Trails 2v1
Stabilná jazda 
s moderným dizajnom

Hlboký kočík s veľkou odvetranou vaničkou, 
zimným krytom a prateľným poťahom  
si vďaka veľkým PU kolieskam hravo poradí  
s celoročným kočíkovaním. 

Sediace dieťatko neskôr využije športovú 
časť, ktorá sa dá nakliknúť v smere jazdy 
alebo smerom k mamičke. 

Kvalitné materiály, odpružené predné 
aj zadné kolieska, teleskopická rukoväť 
a množstvo ďalších funkcií spríjemnia 
každodenné prechádzky. 

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
max. 22 kg

86 × 61 × 95 cm

SPF 50+

Vodeodolná 
úprava

Extra pohodlná vanička 
s odvetraním. Vaničku 
je možné poskladať.

Reverzné sedadlo je možné 
otočiť podľa potreby.

Praktické detaily a úložné vrecká
pre pohodlné kočíkovanie.

Veľké PU kolesá zdolajú každý terén. 
Predné koleso ⌀ 23 cm, 
zadné ⌀ 28 cm.

Priestranné sedenie a spanie. 
Šírka sedadla 30 cm. 
Dĺžka chrbtovej opierky 52 cm.

Vložka, nánožník a Maxi-cosi
adaptéry sú súčasťou výbavy. 
Možnosť dokúpiť autosedačku.
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Rover II
Maximálny priestor 
pre dieťatko

Skvelý partner od narodenia až po škôlku. 
Kočík s priestrannou vaničkou, ktorú je možné 
polohovať,  ocenia najmä rodičia dieťatka  
s refluxom.

Veľké gélové kolesá si hravo poradia 
s akýmkoľvek terénom, či už idete na 
prechádzku do prírody alebo do mesta.

Vaničku možno neskôr vymeniť za športovú 
sedačku, ktorú podľa potreby jednoduchým 
systémom klik-klik upevníte na konštrukciu  
v smere alebo v protismere jazdy.  

Vodeodolná 
úprava

3,8 kg

9,3 kg

4,2 kg

EN 1888:2018

0 m
max. 22 kg

63 × 90 × 125 cm 

SPF 50+

458974
Rose 2v1

458841
Olive 2v1

458902
Grey 2v1 

458911
Mint 2v1

Priestranná a pohodlná vanička 
poskytuje dieťatku dokonalý
komfort.

Priestranný, uzatvárateľný, 
nákupný košík.

Strieška s odvetraním pre lepšiu
cirkuláciu vzduchu v letných
mesiacoch.

Bohatá výbava ku kočíku zahŕňa 
nánožník, pláštenku, sieťku proti 
hmyzu, prebaľovaciu tašku a držiak
na pohár.

Polohovateľná rukoväť zabezpečí 
pohodlné kočíkovanie.

Možnosť kúpiť ako kombináciu 3v1 
s autosedačkou Rover a adaptérmi.
Dostupná aj isofixová báza.
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12,3 kg

EN 1888:2018

0 m
max. 15 kg

90 × 65 × 110 cm 

SPF 50+

Grand II
Multifunkčný spoločník

Kombinovaný kočík poskytne dieťatku 
komfortnú jazdu a vďaka vaničke, ktorú 
jednoducho pomocou popruhov zmeníte  
na športovú sedačku, nemusíte skladovať  
veľa komponentov.

Zadné terénne nafukovacie kolesá a predné 
bezúdržbové kolieska z EVA peny s aretáciou 
umožnia pohodlnú jazdu v akomkoľvek 
teréne, ktorú si budete Vy aj Vaše bábätko 
spolu užívať. 

Kočík je možné zakúpiť ako dvojkombináciu 
2v1 alebo trojkombináciu 3v1.

449966 
Golden Ebony 2v1

449974  
Platinum Pink 2v1

449841 
Black Olive 2v1

Vaničku je možné jednoducho
zmeniť na sedadlo otočné 
v smere aj v protismere jazdy.

Vďaka vaničke a sedadlu 
v jednom je kočík praktický 
a skladný.

Teleskopická rukoväť 
sa prispôsobí akejkoľvek 
výške postavy.

Prebaľovacia taška, podložka
do športového kočíka, pláštenka
a nánožník sú súčasťou bohatej
výbavy ku kočíku.

Kryt na hlbokú vaničku, možno použiť 
ako nánožník pri športovej časti.

V prípade kombinácie 3v1
je súčasťou balenia aj autosedačka 
GL Cub a adaptéry.
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Street+ Air
Jazda bez kompromisov

Mimoriadne pohodlný pre dieťatko a pritom 
ľahko ovládateľný. Veľké nafukovacie kolieska 
zdolajú akýkoľvek terén. Komfortná jazda  
v meste, parku či v prírode sa môže začať. 

Vďaka vymeniteľným strieškam môže byť 
kočík stále ako nový. Konštrukcia Street+ 
Air je kompatibilná s akýmikoľvek strieškami 
Street+.

Súčasťou balenia konštrukcie Street+ Air je 
čierny nánožník. Strieška je v samostatnom 
balení. 

Vodeodolná 
úprava

11,98 kg

EN 1888-2:2018

6 m
max. 22 kg

108 × 56 × 87 cm

SPF 50+

Vodeodolná 
úprava

Reflexné prvky

477500 Konštrukcia
Street+ Air Oak 

477900 Konštrukcia
Street+ Air Black 

549843
Deep Ruby

549844
Dense Honey

549973
Iron Green 

549974 
Rose Pink

549842
Anthracite Blue

549841
Mature Olive

549840
Ultimate Grey

Čierny nánožník je súčasťou
balenia konštrukcie Air.

Madlo a rukoväť z ekokože 
v hnedej farbe Oak alebo 
čiernej Black.

Optimálne prúdenie vzduchu
vďaka zabudovaným sieťkam.

Nafukovacie predné aj zadné
kolesá s odpružením.

Pohodlné spanie. 
Dĺžka chrbtovej opierky 48 cm, 
dĺžka celej spacej plochy 92 cm.

Samostane predajná letná
strieška Summer Silver, 
ideálna voľba na leto.
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Street+ RWS
Jeden kočík 
na mnoho spôsobov

Kočík Street+ RWS je vďaka menším 
celogumeným kolieskam ľahší v porovnaní 
s modelom AIR, no má výborné jazdné 
vlastnosti. 

Kvalitná stabilná konštrukcia s jemným 
odpružením tlmí nárazy a gumené RWS 
kolesá zvládnu aj náročnejší terén bez defektu. 

Bonusom kočíka Street+ je farebná variabilita 
samostatne predajných striešok Street+. 

Model Oak ponúka madlo a rukoväť v krásnej 
hnedej farbe, model Black v čiernej eko-koži.

Vodeodolná 
úprava

10,9 kg

EN 1888-2:2018

6 m
max. 22 kg

108 × 56 × 87 cm

SPF 50+

Vodeodolná 
úprava

455500 Konštrukcia 
Street+ RWS Oak

455900 Konštrukcia 
Street+ RWS Black

549843
Deep Ruby

549844
Dense Honey

549973
Iron Green 

549974 
Rose Pink

549842
Anthracite Blue

549841
Mature Olive

549840
Ultimate Grey

Veľký športový kočík, ktorý
pohodlne odvezie 
aj väčšie dieťa.

RWS gumené kolesá 
bez rizika vzniku defektu.

Veľký nákupný košík a vrecko
na drobnosti v zadnej časti
poskytnú dostatok úložného
priestoru.

Sieťka v zadnej časti chrbtovej 
opierky pre lepšie 
prevzdušnenie kočíka.

Extra predĺžiteľná strieška Street+
pre dokonalé krytie. Vodedolná
úprava. Nové kvalitnejšie 
materiály.

Samostane predajné jedinečné
striešky Limited 100.
Vyrobených len 100 ks 
z každého dizajnu.
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Vodeodolná 
úprava

EN 1888-2:2018

SPF 50+

Vodeodolná 
úprava

Reflexné prvky

Heritage Bee
Každá mamička je kráľovná

Nejedna domácnosť s deťmi pripomína vďaka 
svojmu bzukotu včelí úľ. A rovnako ako tí 
najmenší, aj včielky prinášajú do našich životov 
nekonečnú pestrosť. 

Vedeli ste, že včelám vďačíme za každé tretie 
sústo našej potravy? Patria medzi najdôležitejšie 
opeľovače a v posledných rokoch je ich 
početnosť žiaľ ohrozená rôznymi vplyvmi.  
Včely sú symbolom usilovnosti, nesebeckosti  
a harmónie. Vážme si ich, chráňme ich  
a inšpirujme sa nimi.

Overené kvality kočíka Street+ Air sme povýšili 
o elegantný dizajn hodný kráľovnej. Nádherná 
kvetinová výšivka sa snúbi s elegantnou 
korunkovou potlačou a hnedými rúčkami.

Každá jazda má svoj príbeh. 

472345
Trails 2v1 Heritage Bee

566345
Royal Heritage Bee

455345
Street+ Air Heritage Bee

V balení vždy kompletný 
kočík vrátane nánožníka. 

Polohovateľná rukoväť 
a otočné madlo v hnedej 
eko-koži.

Nádherná výšivka na strieške, 
vaničke Trails a elegantné zipsy.

Obojstranná vložka 
je súčasťou každého kočíka.

Nadčasová potlač na vnútornej 
strane striešky a vložke.

Jedinečný dizajn modelov Trails,
Royal a Street+. 



16 17

9,9 kg

EN 1888-2:2018

6 m
max. 22 kg

111 × 57 × 86 cm  

SPF 50+

Royal
Pripravený 
na kráľovskú jazdu

Royal je kráľ medzi kočíkmi Petite&Mars  
a to vďaka svojej elegancii, bohatej výbave  
a prepracovaným detailom. 

Kvalitné poťahové látky, strieška  
so vzorovanou vnútornou látkou, elegantne 
prešitá opierka nôh a obojstranná vložka 
do kočíka ho odlišuje od všetkých bežných 
športových kočíkov hneď na prvý pohľad. 

Zároveň je ľahko ovládateľný, s výbornými 
jazdnými vlastnosťami a ocení ho aj Vaše 
dieťa, ktoré sa v ňom bude cítiť pohodlne. 

Ku konštrukcii si môžete vybrať striešku  
zo širokej ponuky farieb Basic Line.

Vodeodolná 
úprava

466500 Konštrukcia 
Royal

566843
Deep Ruby

566844
Dense Honey

566973
Iron Green 

566974 
Rose Pink

566842
Anthracite Blue

566841
Mature Olive

566840
Ultimate Grey

Osobitne balená konštrukcia 
a dokúpiteľné striešky umožňujú 
veľkú farebnú variabilitu.

Plne otočné a odnímateľné 
madlo a rukoväť v elegantnej 
hnedej eko-koži.

Veľká, polohovateľná opierka 
chrbta pre maximálne pohodlie
dieťaťa.

Ľahké odpružené celogumené
kolesá so štýlovým bielym 
lemom.

Dokonalé odvetranie kočíka
v teplých letných mesiacoch.

Súčasťou balenia konštrukcie
je čierny nánožník a prebaľovacia
taška. Pri strieške je v balení 
farebne zladená vložka.
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Cross
Samoskladací šampión

Dostatočne priestranný a pritom veľmi 
kompaktný samoskladací kočík. Je ľahučký, 
rozložíte ho jednou rukou a zloží sa úplne sám. 

Kočík sa ľahko ovláda a dobre sa s ním 
manipuluje. Vďaka celogumeným veľkým 
kolesám a odpruženej konštrukcii hravo 
zvládne jazdu mestom ale aj bežné 
prechádzky v prírode. Priemer predných 
kolies je 18 cm a zadných až 20 cm.

Automatické skladanie uľahčí prácu rodičom, 
ktorí majú stále plné ruky.

Vodeodolná 
úprava7,8 kg

EN 1888-2:2018

6 m
max. 22 kg

51 × 103 × 70 cm

SPF 40+

Vodeodolná 
úprava

473842
Anthracite Blue

473840
Ultimate Grey

473841
Mature Olive

Celogumené veľké kolesá 
s odpružením pre 
komfortnú jazdu.

Priestranné a pohodlné 
sedenie aj spanie.

Otočné madlo a rukoväť 
z hnedej eko-kože.

Hmotnosť len 7,8 kg a rozmery 
po zložení 80 × 38 × 51 cm.

Extra predĺžiteľná strieška
s okienkom. 

Dobre prístupný spodný kôš.
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Up
Spoločník vždy po ruke

Ocenia ho najmä moderní rodičia, ktorí 
sú často na cestách, no ktorí chcú aby ich 
kočík spĺňal všetku bezpečnosť, funkčnosť, 
mal jednoduché ovládanie a pritom bol 
maximálne skladný a prenosný.

Má výborné jazdné vlastnosti a nezaberie 
takmer žiadne miesto. Pohodlne sa skladá  
a rovnako jednoducho, tak ako prezrádza jeho 
názov, ho postavíte späť na nohy.

Príjemne prekvapia aj jeho manévrovacie 
schopnosti a bezproblémové ovládanie, ktoré 
si nebudete vedieť vynachváliť.

Malý pomocník s veľkým efektom.

5,8 kg

EN 1888-2:2018

6 m
max. 22 kg

99 × 46 × 78 cm

SPF 50+

460842
Anthracite Blue

460840 
Ultimate Grey

460844
Dense Honey

Polohovanie chrbtovej opierky
pre pohodlný spánok.

Penové predné aj zadné
kolieska s odpružením.

Okienko na strieške 
pre kontakt s dieťaťom.

Striešku je možné odňať a oprať.

Odnímateľné otočné madlo
pre ľahký prístup k dieťatku.

Kompaktné rozmery 
po zložení 56 × 46 × 25 cm 
(miery povolenej príručnej 
batožiny na palubu lietadla).
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9,9 kg

EN 1888-2:2018

6 m
max. 22 kg

110 × 46 × 82 cm

SPF 40+

Move II Air
Praktický v každom ohľade

Priestranný kočík na nafukovacích kolieskach 
je optimálnou voľbou na každodenné 
prechádzky.

Mamička ocení veľký nákupný košík  
a praktické detaily pre pohodlné kočíkovanie. 
Skladanie jednou rukou smerom dovnútra 
zabráni znečisteniu poťahu. 

Madlo, rukoväť a opierka na nožičky  
sú z eko-kože. 

Bohatá výbava a priaznivá cena potešia 
rodinný rozpočet.

Reflexné prvky

471465
Dark Grey

471464 
Light Grey

471909
Soft Pink

Priestranné sedenie
s odnímateľným madlom.

Nafukovacie predné
aj zadné kolesá s odpružením.

Praktické detaily akým je aj
vrecko na drobnosti 
či reflexné prvky.

Optimálne prúdenie vzduchu
vďaka zabudovaným sieťkam.

Nezávislé polohovanie chrbtovej
časti a opierky na nožičky.

Taška, držiak na nápoje
a nánožník sú súčasťou výbavy.
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Doplnky
Kočíkovanie nebolo nikdy príjemnejšie 
a pohodlnejšie. 

Farebné vložky svojim jedinečným dizajnom 
oživia kočík, zabezpečia dieťatku komfort  
a zabránia znečisteniu poťahov. Voda, či káva 
vždy po ruke vďaka držiaku na nápoje Handy. 

Prebaľovacia taška, ktorá sa pomocou 
úchytov Hang jednoducho pripevní na kočík, 
poskytne dostatok priestoru na zbalenie vecí 
pre bábätko. 

Organizér umožní mať všetko prehľadne 
usporiadané.

Vložka do 
kočíka 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

Pre kočíkovanie so štýlom

Memory

Handy

Peg

Memory Limited 100

Bag

Pocket

Aero vložky

Hang

Pocket Zip

901838

847900901364

900787
Black

505900
Universal Black 

901900
Black

482906
Black

Dizajny v štýle striešok 
Street+ Limited 100 

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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Cestujeme
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Elite Fix i-size
Maximálne pohodlie 
a bezpečnosť

Autosedačka vhodná pre staršie dieťa 
od 100 do 150 cm. 

Dokonale sa prispôsobí rastu dieťaťa vďaka 
nastaviteľnej výške hlavovej opierky  
a rozšíriteľným bočným opierkam. Opierky  
na ruky zabezpečia pohodlné cestovanie. 

Súčasťou je aj praktický držiak na nápoje, 
ktorý je možné umiestniť na obe strany 
autosedačky.  

Spĺňa najvyššiu európsku bezpečnostnú 
normu ECE R129 i-size.

Vodeodolná 
úprava

6,8 kg

ECE R129

100-150 cm
Group II/III

Isofix Model

950870
Lava Black

950871 
Misty Grey

950869
Lava Air

       Priedušná látka na modeli AIR

Nastavenie opierky hlavy
a bočných protektorov podľa 
potrieb dieťaťa do 4 rôznych polôh.

3 úrovne polohovania sklonu
autosedačky.

Vysúvateľná pravá a ľavá strana
je nezávisle nastaviteľná.

Model Lava AIR má špeciálnu
priedušnú látku, vďaka čomu
sa dieťatko menej potí a cesta
autom je príjemnejšia.

Deti sú pripútané pomocou isofixu
a 3-bodového bezpečnostného
pásu vozidla.

Súčasťou autosedačky je aj
praktický držiak na pohár 
či fľašu.
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Reversal II
Bezpečná jazda v protismere

Vodeodolná 
úprava

15,5 kg

ECE R44/04

0-18 kg
Group 0+/I

Isofix Model

802902
Grey

802993
Stone Air

Otočná isofixová autosedačka umožňuje mať 
dieta otočené v smere alebo proti smeru jazdy 
a uľahčuje prístup pri vyberaní dieťaťa z auta.

Umožňuje rodičom zvoliť či chcú mať dieťa 
otočené v smere alebo v protismeru jazdy  
bez nutnosti odmontovať základňu.

Model je navrhnutý tak, aby vyhovoval každej 
príslušnej fáze rastu dieťaťa. 

Systém IsoFix s podpornou nohou zabezpečuje 
jednoduché, rýchle a bezpečné upevnenie 
autosedačky jedným zaklapnutím.

Odnímateľná zmenšovacia vložka a pohodlné 
polohovanie na spánok.

       Priedušná látka na modeli AIR

Použitie proti smeru jazdy
od narodenia do 18 kg.

Novorodenecká zmenšovacia
vložka, ktorá zabezpečuje 
vyšší komfort pre dieťa.

Použitie v smere jazdy 
od 13 do 18 kg.

7 nastaviteľných polôh opierky
hlavy, 4 možnosti naklápania
sedačky pre maximálne 
pohodlie a nerušený spánok.

Jednoduché otočenie o 360°.

Model AIR má špeciálnu 
priedušnú látku, vďaka čomu 
sa dieťatko menej potí a cesta
autom je príjemnejšia.
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820867
Red Air

820868
Blue Air

820994 
Night Air

819906
Black

820993
Stone Air

Prime II Isofix
Bezpečnost na prvom mieste

Vodeodolná 
úprava

9 kg

ECE R44/04

9-36 kg
Group I/II/III

Isofix Model

Pohodlná a bezpečná autosedačka s isofixom, 
ktoré rastie s dieťaťom. 

Prispôsobí sa každej fáze rastu dieťatka, 
je nastavitelná do výšky a jednoducho 
napolohovateľná na pohodlné spanie. 

Poskytuje ochranu, pocit bezpečia a komfortu. 
Systém, bočnej ochrany absorbuje sily 
vzniknuté pri náraze skôr než sa dostanú  
k dieťaťu. 

Bezpečnosť testovaná a schválená v českej 
skúšobni DEKRA.

819902
Grey

       Priedušná látka na modeloch AIR

Redukčná vložka pre najmenšie deti.
Dostatočný priestor pre deti 
do 12 rokov.

9 pozícii pre nastavenie 
hlavovej opierky, aby sa
autosedačka vždy prispôsobila
výške dieťaťa.

Systém bočnej ochrany absorbuje 
sily vzniknuté pri náraze skôr ako
sa dostanú k dieťaťu.

5 pozícií pre nastavenie sklonu
chrbtovej opierky pre 
pohodlný spánok.

Modely AIR majú špeciálnu 
priedušnú látku, vďaka čomu 
sa dieťatko menej potí a cesta
autom je príjemnejšia.

Integrované 5-bodové 
bezpečnostné pásy.
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GL Cub
Bezpečne od narodenia

ECE R44 / 04

0m-13 kg

801902
Grey

801900 
Black

Autosedačka GL Cub je vhodná pre deti  
od narodenia do 13 kg. 

V aute ju možno jednoducho a bezpečne 
pripevniť pomocou 3-bodového 
bezpečnostného pásu. Pomocou adaptérov 
Maxi-cosi sa jednoducho naklikne na 
konštrukciu kočíka. Mäkká vnútorná vložka  
sa dokonale prispôsobí malému bábätku  
a zabezpečí mu pohodlné cestovanie.  
Vložku je možné jednoducho vybrať 
a autosedačka bude dostatočne priestranná  
aj pre väčšie dieťa. 

Vďaka polstrovaniu pásov dieťatko  
v autosedačke nebude nič tlačiť ani odierať. 
Slnečná strieška, ktorá je zabudovaná v zadnej 
časti autosedačky ochráni dieťatko pred 
slnkom. 

Autosedačku je potrebné inštalovať vždy  
v protismere jazdy bez aktívneho airbagu  
pre lepšiu ochranu hlavy a krku.

Optimus
Komfortná 
alternatíva autosedačky

ECE R144

22-36 kg

951872
Cool Grey

951873
Dim Grey

951870
Lava Black

Odrastenejšie deti odmietajú sedieť  
v klasických autosedačkách a svoje o tom 
vie nejeden rodič. Než dorastú do potrebnej 
výšky, alternatívnym riešením môže byť práve 
podsedák. 

Podsedák Optimus je ľahký, praktický a vďaka 
lakťovým opierkam umožní dieťaťu pohodlné 
cestovanie. Ľahko sa prenáša z auta do 
auta a bez problémov sa uskladní aj v kufri. 
Inštalácia vo vozidle je veľmi jednoduchá. 

Bezpečnosť zabezpečí trojbodový 
bezpečnostný pás vozidla, pomocou ktorého 
je dieťa pripútané v autosedačke. 

Podsedák je vybavený vodiacou sponou pre 
jednoduché a bezpečné nastavenie pásov tak, 
aby dieťaťu nešiel příliš vysoko cez krk ani 
příliš nízko pod rameno. V prípade zašpinenia, 
sa dá poťah jednoducho vyzliecť a oprať. 
Súčasťou balenia je aj praktický držiak  
na pohár či fľašku.
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Doplnky
Výlet do prírody, víkend u babky a dedka 
alebo dlhá cesta na dovolenku? Cestovanie 
s tými najmenšími je veľká zábava, ktorá 
dokáže potrápiť aj skúsenejšieho rodiča. 

Vďaka doplnkom na cestovanie bude cesta, 
či už dlhá alebo krátka, odrazu hračkou. 
Vložky Aero v rôznych veľkostiach zábrania 
prepoteniu a zašpineniu autosedačky,  
s organizérmi budú hračky a jedlo vždy 
po ruke. Vďaka zrkadlám máte deti pod 
drobnohľadom a s cestovnými postieľkami  
v praktickom balení sa pohodlne vyspíte  
s bábätkom aj v dvojlôžkovej izbe. 

Stačí už len vyraziť na cestu a poriadne si užiť 
spoločné dobrodružstvo.

Dark Grey

Vložka do 
autosedačky Aero

Cestujte pohodlne
Priedušná 

3D štruktúra 

Chránič sedadla 3v1

Zrkadlo do auta Spätné zrkadielko Zrkadlo Back ZOO

Organizér na sedadlo Prídavný pás pre tehotné

Organizér
na zadné sedadlo

Chránič na
 bezpečnostný pás

Úložný box do auta

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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Pokojný spánok kdekoľvek

Ľahkú cestovnú postieľku s bočným 
otvorom na zips využijete nielen na cestách 
za zážitkami, ale aj na návšteve starých 
rodičov alebo ako bezpečný priestor pre 
dieťatko k domácemu odpočinku. 

Sieťovanú bočnicu postieľky je možné ľahko 
rozopnúť, aby dieťatko mohlo pohodlne 
vliezť a vyliezť z postieľky. 

Sieťka ponúka lepší vizuálny kontakt  
s Vašim dieťaťom a optimálnu cirkuláciu 
vzduchu. Súčasťou je vyberateľný tenký 
matrac. 

Postieľka je dodávaná s praktickou  
cestovnou taškou, vďaka čomu je prenos  
a skladovanie jednoduché a pohodlné.

923462
Nyja Teddy Biker Grey 

923463 
Nyja Teddy Friend Coal 

Nyja

Vodeodolná 
úprava

8 kg

0-30 m
max. 15 kg

125 × 63 × 74 cm

Dokonalý partner na cesty

S cestovnou postieľkou Koot sa bábätko 
vyspí ako doma nech budete kdekoľvek. 
Nízka hmotnosť postieľky, jej skladnosť a 
kompaktnosť v prenosnej taške sú dôvody, 
prečo ju mať vždy pripravenú na cesty. 

Postieľka má unikátny systém Double Lock, 
ktorý zabraňuje jej samovolnému zloženiu. 
Bočné strany sú sieťované pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu a otváracie čelo na zips 
umožní dieťatku kedykoľvek vliezť aj vyliezť  
z postieľky. 

Súčasťou balenia je skladací matrac  
a prenosná taška.

Prídavné poschodie postieľky Koot je možné 
využiť pre novorodencov a pre bábätká 
do 4 mesiacov.

921902
Lion Grey  

921461
Fox Aqua 

922902 
Prídavné poschodie Koot do postieľky 

921460
Lion Yellow  

Koot

Vodeodolná 
úprava

8 kg

0-30 m
max. 15 kg

120 × 60 × 73 cm 



40 41

Papáme
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Papanie vo veľkom štýle

Podbradník z príjemného silikónu  
je neoceniteľným pomocníkom pri stolovaní. 
Praktické vrecko zachytí zvyšky jedla, ktoré 
sa po papaní bez problémov vysype a umyje. 
Jednoduché čistenie a opakované použitie šetrí 
pracie prostriedky, prírodu aj peňaženku.

Dostatočne veľký aby ochránil oblečenie, ľahko 
zrolovateľný pre bezproblémové skladovanie. 
Nadčasové dizajny z autorskej dielne 
Petite&Mars dodajú šmrnc každému stolovaniu. 

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+

Bez BPA, PVC 
a ftalátov

Jednoduchá 
údržba

Vhodné do 
umývačky riadu

100% silikón

27 × 18 cm

Domáce dobroty 
pohodlne so sebou

Deti milujú papanie z kapsičiek. Doprajte im ich 
naplnené domácimi kvalitnými potravinami.
Umývateľné kapsičky sa jednoducho naplnia, 
deti sa samy nakŕmia a neušpinia seba ani 
okolie. Po použití sa dajú pohodlne umyť  
a použiť znovu pri ďalších cestách za zážitkami.
Opakované použitie nezaťažuje životné 
prostredie zbytočným jednorazovým odpadom. 

Pre menšie deti sú v ponuke mäkké lyžičky 
Papoo Spoon, ktoré sa jednoducho naskrutkujú 
na kapsičku a uľahčia papanie. 

Papoo Original   

901807
Elephant

910908
Papoo Spoon

901808
Lion

Vodeodolná 
úprava

Možnosť mraziť

150 ml

Bez BPA, PVC 
a ftalátov

Opakované 
použitie

Dvojitý zips

+ katarínailkovičová
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Melamínové
riady 

Rozprávkové riadiky očaria každého malého 
papkáča. Autorské kresby slovenskej 
ilustrátorky Kataríny Ilkovičovej vovedú 
deti do krajiny jelenčekov, víl a dopravných 
prostriedkov. Jedenie bude omnoho veselšie 
a zábavnejšie. Podnecuje k hravému učeniu  
a lepšiemu papaniu. 

Vďaka svojej ľahkej váhe a trvácnosti bude 
súčasťou rodinného stolovania po dlhý čas.

Celá jedálenská súprava v darčekovom balení 
poteší malých aj veľkých.

700106
set Doprava

700105
set Víly

700107
set Jeleň

Papanie ako v rozprávke

Vodeodolná 
úprava

6 m+

Jednoduché
čistenie

Bez BPA, PVC 
a ftalátov

100% 
nezávadné

EN 14372

+ katarínailkovičová

Lyžičky

Misky

700002
Jeleň

700004
Jeleň

300002
Víly

300004
Víly

200002
Doprava

200004
Doprava
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Hráme sa
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Boby & Suzi & Mike

Hebký svet hračiek

Boby
588552

Suzi
588550

Mike
588551

Hebučké plyšové zvieratká budú skvelými 
kamarátmi každého dieťatka. 

Zoznámte sa so srnkou Suzi, mackom Mike  
a veveričkou Boby. Pútavé hračky s rozmanitými 
funkciami pomáhajú objavovať svet  
od narodenia alebo od 3 mesiacov. 

Objavte hrkálky, pískacie hračky, maznáčikov  
či závesné hračky v pastelových farbách.  
Milé zvieratko je možné upevniť na kočík, 
či postieľku alebo vziať len tak do rúčky.

Jemné a bezpečné materiály

Krásne pastelové farby

Do ručičky, na postieľku, 
do kočíka, či auta

Rozvíjajú hmat, sluch 
i zrak dieťatka

Hračky do ručičky

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

Závesné hračky so zvukom alebo melódiou

596550 Suzi
596551 Mike
596552 Boby

Maznáčiky na hranie

593550 Suzi
593551 Mike
593552 Boby
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Cloud
Čas na zábavu a rozvoj

495896
Silver

495902 
Grey 

Mäkká deka v tvare kvietku, odnímateľná 
hrazdička so 4 hračkami a mäkký vankúšik 
poskytnú hru a podnety pre rozvoj dieťatka  
na dlhé mesiace. 

Prispieva k rozvoju hrubej aj jemnej motoriky. 
Aktívne stimuluje sluchové, hmatové a zrakové 
zmysly bábätka. Nadčasová moderná farebnosť, 
príjemné a bezpečné materiály. 

Vodeodolná 
úprava
Výška 45 cm, 
priemer 88 cm

Možné prať v práčke 
pri teplote 30°C

4 samostatné hračky na  
C krúžku sa dajú ľubovolne 
meniť a odpojiť

Odnímateľný vankúšik 
poskytne potrebnú oporu 
pri prvých pretočeniach

Špeciálny jemný suchý zips 
bezpečný pre bábätko

Materiál je mäkký, príjemný 
na dotyk a bezpečný

Pool / Mate
Nekonečné možnosti zábavy

493849
Pool

Jedinečná multifunkčná deka, ktorá bude 
dieťa zabávať od narodenia až po škôlku. 
Jednoducho sa zmení z hrazdičky na bazénik  
s guličkami. 

Dieťatko má možnosť všestranne sa rozvíjať, 
skúšať nové hry a zabávať sa. Deka má 
vyvýšené mantinely pre bezpečnosť, veľkú 
hraciu plochu a množstvo hračiek, ktoré  
sú súčasťou balenia.

Čas na chrbátiku 
s hrazdičkou 
na hranie

Čas na brušku 
s odnímateľným 
vankúšikom

Samostatné hračky 
a loptičky na hru 
kdekoľvek

Pool 4v1 Mate 5v1

Vodeodolná 
úprava

Vodeodolná 
úprava

0-36 m 0-36 m 

6 závesných 
hračiek

2 odnímateľné 
hrazdičky

20 loptičiek

96 × 102,5 × 57 cm 110 × 95 × 50 cm

5 závesných 
hračiek

2 odnímateľné 
hrazdičky

6 loptičiek 
a sieťovaný otvor 
na hádzanie

492848
Mate
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Sandy
Dajme priestor fantázii

Deti milujú hru s vodou a pieskom. Hracie 
stolíky Sandy rôznych tvarov a veľkostí zaručujú 
zábavu na dlhý čas. 

Deti si hrou rozvíjajú jemnú motoriku aj 
predstavivosť. Priehradky je možné naplniť 
vodou, pieskom, kinetickým pieskom, ale aj 
strukovinami, cestovinami, či trávou alebo 
kamienkami.

Stolík je vhodný do bytu, domu, na balkón,  
či do záhrady. Navyše sa veľmi jednoducho 
čistí. Stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou. 
Formičky sú súčasťou balenia.

Formičky sú súčasťou balenia

Vhodný do interiéru
 aj exteriéru

Pevný a odolný materiál

Ľahko sa čistí

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 2v1
Pomocník pri prvých krokoch

Prvé kroky sú v živote dieťatka a jeho rodiny 
jedinečným okamihom. Je to obrovská radosť, 
no zároveň aj obavy a strach z pádu. 

Ideálnym pomocníkom pre začínajúceho 
chodca je multifunkčné chodítko, ktoré  
je zároveň aj vzdelávacím stolíkom.  
Je navrhnuté tak, aby dieťatko zabavilo  
v sede aj v stoji. 

Chodítko podporuje vývoj hrubej motoriky, 
interaktívny hrací panel zas stimuluje zmysly  
a pomáha rozvoju jemnej motoriky.

Farby a zvuky 
stimulujú dieťatko

Chodítko sa ľahko zmení na 
hudobný interaktívny stolík

Obsahuje závažie pre lepšiu 
stabilitu

859044
Rainbow

859909 
Pink

       Vhodné pre deti od 12 mesiacov

       Chodítko:  44 × 42 × 40 cm

       Stolík: 26 × 32 × 20 cm

Cabrio / Monty
Pre malých pretekárov

Chodítka pomôžu Vášmu dieťatku, ktoré sa učí 
chodiť a objavuje svet, s udržaním stability  
a bezpečnou orientáciou v priestore. 

Hudobný panel rozvíja sluchové, hmatové  
a motorické zručnosti dieťaťa, prebúdza jeho 
fantáziu a zmyslové vnímanie. Konštrukcia  
je vybavená poistkou, ktorá chráni chodítko 
pred samovoľným zložením. 

Špeciálny brzdový systém zabráni zjazdu  
zo schodov.

Panel je možné odňať 
a poslúži ako samostatná hračka

Sedadlo je doplnené  
o praktické držadlo

Chodítko je možné plne zložiť, 
aby bolo jeho uloženie  
čo najjednoduchšie

Vystužená opierka chrbátika 
pre správne držanie chrbta

856890
Chevron Blue 

856891
Chevron Pink 

Monty

857866
Coral

857908
Green

857902
Grey 

Cabrio

64 cm × 78,5 cm × 51 cm

Vhodné od 6 mesiacov do 12 kg
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Joy / Joy Max
Bezpečná zábava kdekoľvek

Podložka s obojstrannou potlačou s veselými 
motívmi stimuluje rozvoj zmyslového vnímania 
dieťaťa. 

Má protišmykovú úpravu, skvele izoluje  
a odhlučňuje, je vodeodolná a skladná. 

Poskytuje dieťaťu oporu, bezpečie a tepelnú 
izoláciu v momentoch, kedy sa prvýkrát otáča, 
prevaľuje, vzpiera na ručičky, plazí sa a skúša 
prvé krôčiky.

Na výber lisované alebo prešívané okraje 
podložky.

Bezpečnosť materiálov testovaná  
v Českej republike.

Farby a zvuky 
stimulujú dieťatko

Joy Max

Vodeodolná 
úprava

0 m+ 

100% XPE pena

Lisované okraje 

180 × 150 × 1,5 cm

EN 71-1,2,3 

Joy

Vodeodolná 
úprava

0 m+ 

100% XPE pena

Prešívané okraje

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
Skladací pomocník 
pre bezpečnú hru

Praktická skladacia podložka s obojstrannou 
potlačou, má protišmykovú úpravu, izoluje, 
odhlučňuje a je vodeodolná. Dá sa zložiť  
do praktickej prenosnej tašky, ktorá je súčasťou 
produktu. 

Vďaka svojej ľahkosti a jednoduchému skladaniu 
je podložka ľahko prenosná a vhodná  
na použitie vo vnútri i vonku.

       Podložka: 197 × 147 × 1 cm

       Po zložení: 74 × 40 × 10 cm

435070
Campy Elephant/Fox

435071
Campy Elephant/City

0 m+ 

100% XPE

Flatie
Podložka 
z variabilných dielov

Mäkké penové puzzle sa skladá zo 6-tich 
samostatných dielikov. Deti si pri skladaní užijú 
zábavu, môžu si vyskladať obrázky,  
ale aj spraviť tunel, či bunker. Nechajte ich 
rozvíjať si vlastnú fantáziu. 

Puzzle sa dá použiť aj namiesto podložky  
pri hraní na zemi. Má vynikajúce termoizolačné 
vlastnosti, takže deťom pri hre nebude zima. 
Je mäkké, bezpečné aj pri páde.

Počet dielikov: 6

       Rozmer: 178 × 119 cm

       Rozmer jedného dieliku: 
       58 cm × 58 cm × 1.5 cm

0 m+ 

100% EPE pena436072
Flatie
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Staráme sa
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Spinkanie
Spánok je pre bábätko veľmi dôležitý, 
miminko trávi spánkom väčšinou dňa a my 
mu chceme dopriať čo najviac pohodlia. 

Vďaka šnurovacej zavinovačke s kokosovou 
vložkou, či ochrannému mantinelu bude 
bábätko od narodenia stále v bezpečí. Mäkká 
dečka zo 100% bavlny ochráni pred chladom 
a v kočíku bude krásne ladiť s pletenou 
čiapočkou.

Kokosový matrac poskytne optimálnu oporu  
pre zdravý spánok a vývoj dieťatka. Chrániče 
matraca uľahčia rodičom každodennú údržbu 
pri nehodách. 

Všetko pre sladké sny

Prírodné
kokosové 

vlákno

317401
Coco Dream

Priedušný

Pranie 60 °C

Antibakteriálny 

Jednoduchá údržba

     Vhodné od narodienia

       120 × 60 × 8 cm

       Odnímateľný poťah

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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Hygiena
Detská pokožka si vyžaduje jemnú 
starostlivosť a bábätko treba najmä v prvých 
mesiacoch veľmi často prebaľovať.  
Vďaka pebaľovaciemu pultu s vaničkou Spa 
3v1 si spoločný zážitok s bábätkom užijú aj 
rodičia a odľahčia si chrbát vďaka optimálnej 
výške pultu.  

Ďalšie doplnky zo sortimentu hygiena uľahčia 
každodennú starostlivosť tak, aby bola 
príjemná pre bábätko aj pre mamičku. 

Kúpanie v Spa 3v1

771902
Spa 3v1 Grey

771911
Spa 3v1 Mint

Pomôže uľahčiť bábätku pri soplíkoch. 
Bezpečná odsávačka nosových hlienov 
bábätka, ktorú možno pripojiť na domáci 
vysávač. 

Happy Nose 

770800
Happy Nose 

Meli DiappyHarry

438692 
White

935912 
Brown  

437909
Pink

935917
Creamy

935907
Blue 

G610301 V ponuke 
mix farieb

Nappy



66

info@petiteetmars.com

@petiteetmars

@petiteetmars

Petite&Mars_official

www.petiteetmars.com

CZ • ags 92, s.r.o., Poděbradská 88/55, 19800 Praha, Česká republika
SK • ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 82104 Bratislava, Slovensko
HU • ags92, Kft, Kazinczy ut. 5-7, 9021 Győr, Maďarsko
PL • Dystrybutor: ags 92, s.r.o.,Poděbradská 88/55, 198 00 Praha, Česká republika


