
Kiddy Evolution Pro je dětská autosedač-
ka, která je pro svůj inovativní design nej-
lepší volbou v případě, že je pro Vás dů-
ležitá bezpečnost a ergonomie. Inspirace 
čerpaná z přírody se promítla do jedno-
duchého, vejci podobného tvaru nabízejí-
cího velkou pevnost a ochranu.

Během přepravy Kiddy Evolution Pro 
chrání dítě doslova stejně jako skořápka 
chrání rostoucí mládě. Po vyjmutí z vozi-
dla, zůstává v ní dítě uvolněné a spící, ne-
boť je vybavena skrytým mechanismem. 
Pouhým otočením rukojeti, se změní geo-
metrie lůžka z ochranné  pozice na pozi-
ci na ležení, která je mnohem rovnější, a 
tak lepší pro páteř dítěte. Pozice na ležení 
smí být použita pouze mimo vozidlo, když 
je Kiddy Evolution Pro nasazena na pod-
vozku kočárku nebo funguje jako houpací 
lehátko. Mechanismus změny geometrie 
také zajišťuje, že pokud je nastavena v 
pozici na ležení, jsou uzavřeny průchody 
pro bezpečnostní pásy a není ji možné 
upevnit do vozidla.

Protože svým použitím nebude Kiddy 
Evolution Pro stále skryta ve vozidle, je 
dodávaná v široké paletě barev plastů i 
potahů, tak že si rodiče mohou vybrat kla-
sický nebo více současný styl.

Specifikace:
Hmotnost cca 4,9 kg
Rozměry: 66x44x62 cm

Proč koupit 
Kiddy Evolution 

Pro?

je vybavena ergonomickou po-
zicí na ležení s atestem AGR

vysoká úroveň bezpečnosti

vysoká úroveň designu

maximálně pohodlná pro dítě

vysoká kvalita provedení

možnost upevnění na podvoz-
ky Kiddy nebo i jiných značek 
jsou-li kompatibilní s Maxi Cosi

měkce polstrované 3-bodové 
vnitřní pásy

integrovaná sluneční stříška

vysoká úroveň hygieny - prací, 
zcela snímatelný potah

snadné a bezchybné upevnění 
do vozidla, možnost ISOFIXu

velmi přizpůsobivá růstu dítěte

velká nabídka praktického pří-
slušenství

kategorie 0+
0-13 kg
od narození do cca 15 měsíců

Riders Club by MMB
41900-EV-800 

Racing Black
41900-EV-077

Cranberry
41900-EV-055

Hawaii
41900-EV-024

Jaffa
41900-EV-019

cz

Lavender
41900-EV-045

Midnight
41900-EV-033

Stone
41900-EV-008

Walnut
41900-EV-088

Zebra
41900-EV-600

Odpočinková pozice při upevnění na kočá-
rek nebo jako kolébka


