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Za dobu více než 45 let si výrobce Bébécar vybudoval pověst v navrhování a výrobě jedinečných produktů a inovativní péči o děti. 
Vyrábí výrobky s vysokou úrovní kvality a s důrazem na bezpečnost. S využitím nejnovějších technologií jsou tyto výrobky zcela 
vyvinuty a vyrobeny v Evropě. 

Nová kolekce 2014 je vytvořena s cílem poskytovat perfektní řešení pro potřeby dětí a jejich rodičů, je skutečným odrazem 
mnohaletého úsilí o dokonalost a vytváří její přirozenou eleganci.  Díky intenzívní práci na vývoji, s důrazem na detail a vysoce 
kvalitní tkaniny, se výrobky Bébécar dostaly na samou špičku. 

Bébécar nabízí výběr kočárku elegantního i sportovního vzhledu. Několik typů osvědčených podvozků s různými variantami kol, 
pevných van vyrobených z jedinečných materiálů, autosedaček a dalšího příslušenství – to vše umožňuje rodiči vybrat si kočárek 
podle svých potřeb i potřeb dítěte. Lze bez nadsázky říci, že Bébécar vám umožňuje zapojit do volby kočárku vaši fantazii a tuto 
vaši představu následně realizovat.

Kolekce Bébécar 2014 je vyráběna s uchycením nástaveb s názvem „Easylock“.  Dva body k uchycení a čtyři opěrné body zajišťují  
stabilitu nástaveb na podvozku a umožňují snadnou manipulaci.

Výjimku tvoří zvýhodněné komplety s podvozkem Style AT, které se vyrábějí s uchycením označeným „TS systém“.

Jedna z důležitých částí kočárku je podvozek. Všechny jsou navrženy tak, aby zpříjemňovaly jízdu dítěti i rodiči. 

Mnoho let vývoje a testování vedly výrobce k vývoji několika typů podvozků. Záleží jen na vašem výběru, v jakém terénu budete 
kočárek používat:

Do města s koly plastovými – Ip-Op evolution, nebo s plnými pryžovými – Ip-Op evolution AP.

Do terénu s koly nafukovacími – Stylo AT, Style AT nebo Stylo AP s plnými pryžovými bezdušovými koly.

Klasický, elegantní a nadčasový je podvozek Stylo Class.

Podvozky Stylo AT, Stylo AP, Style AT a Stylo Class jsou velmi dobře odpružené a dítě si v takovém kočárku užívá pohodlí 
pohoupání. Podvozky s označením „Evolution“ mají nastavitelnou tuhost pružení. 

Díky jednoduchému systému vanu, sportovní sedačku a autosedačku snadno upevníte na podvozek a stejně snadno sejmete.

Kočárky Bébécar jsou vyráběny s maximální péčí, aby zajistily pohodlí a správný vývoj dítěte. V jeho prvních měsících dítě nalezne 
odpočinek v pevné vaně a i rodiče mají stálý oční kontakt během tohoto období s dítětem.

MADE IN EUROPE

2



SP327 3



novinka 2014

4



opravdu magické…

Bébécar představuje svoji poslední novinku – kolekci Magic . Nástavby jsou vyrobeny z vysoce kvalitní tkaniny „panama magic“ se 
speciální povrchovou úpravou a s doplňky ze syntetické kůže. Díky tomuto ošetření mají větší odolnost vůči skvrnám, které nepronikají 
do textilií, což umožňuje zachovat jejich původní vlastnosti i po čištění. 
To znamená, že světlé barvy již nejsou problém a výrobky z této kolekce si zachovají svůj fantastický vzhled.

Běžné způsoby ochrany proti skvrnám vytvářejí tenký film na povrchu látky pomocí napnutí povrchu a tím brání vodě a molekulám 
oleje proniknout do vláken. V původním stavu je účinnost tohoto filmu dobrá, ale v průběhu používání ztrácí na účinnosti. Odírání 
a čištění způsobují, že film se poškodí a tak jako papírová nálepka se po několikerém čištění stáhne. Takže v průběhu krátkého času 
dojde ke ztrátě pnutí povrchu a skvrny mohou proniknout vlákny látky. Dále je ještě důležitý fakt, že konvenční způsob ochrany proti 
skvrnám vytváří film na povrchu látky, který brání látce dýchat.

Látky kolekce Magic mají zcela jiný způsob ochrany. Povrchové pnutí, které způsobuje ochranu proti průniku skvrn vlákny látky, není 
vytvořeno samostatným filmem na povrchu látky, ale miliardami nanofilmů, které jsou od sebe navzájem odděleny a vytváří s vlákny 
látky samostatnou síť. Velkou výhodou tohoto systému je to, že představuje dlouhodobou ochranu, která neztrácí své pozitivní kvality 
během užívání. Navíc tento způsob ochrany neovlivňuje schopnost látek „panama magic“ dýchat, jsou hebké a bezpečné při kontaktu 
s pokožkou.
Opravdu magické.....!

MADE IN EUROPE
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IP-OP evolution v barevných kombinacích 
nástaveb: EM302, EM306, EM307, EM320, 
EM328  
– vyrobených s doplňky ze syntetické kůže 
a vysoce kvalitní tkaniny „panama magic“ se 
speciální povrchovou úpravou odolnou vůči 
skvrnám.

Moderní, lehký podvozek s plastovými koly,  
vpředu otočnými o 360° s možností aretace 
v dosahu rukojeti, se snadným a rychlým 
skládáním, pro cestu městem a vhodný pro 
malý úložný prostor vašeho vozidla. Podvozek 
barevně doladěn k nástavbě. Kuličková 
ložiska zpříjemňují jízdu. Dvě možnosti 
nastavení odpružení kol a tvar kol s plastovým 
středem. Rukojeť je výškově nastavitelná, 
součástí podvozku je nákupní košík. 

Lze snadno složit i se sportovní nástavbou.
Vana Bobcot se stříškou vyrobenou z několika 
vrstev textilií 
a větracím otvorem 
se síťkou v zadní 
části stříšky, 
nánožníkem 
a transportními uchy 
na přenášení uloženými 
na boku vany.
Sportovní sedačka 
– pro změnu výhledu dítěte  
je možné ji na podvozku 
otočit po směru 
i proti směru jízdy. 
Součástí sportovní 
sedačky 
je odlehčená 
stříška 
a nánožník.

Ip-Op Evolution s autosedačkou Easymaxi 0+ EM302 IIp-Op Evolution se sportovní sedačkou EM302
podvozek chrome/brown

IP-OP evolution

fusak 
na sportovní sedačku EM302

kabela EM302 slunečník EM302
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EM302
podvozek chrome/brown

EM306
podvozek silver/silver

EM307
podvozek chrome/navy

EM328
podvozek white/topo

IP-OP evolution

Ip-Op Evolution k dispozici v pěti barvách kolekce Magic.

EM320
podvozek white/black
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EM307
 podvozek Stylo AP chrome/navy

EM302
 podvozek Stylo AP chrome/brown

EM328
 podvozek Stylo AP chrome/topo

EM306
 podvozek Stylo AP silver/silver

Stylo AP – měkce odpružený podvozek s pryžovými bezdušovými koly opatřenými kuličkovými ložisky a natáčecí přední nápravou (cca 
45°) s možností aretace. Jednoduché skládání po uvolnění dvou jistících pojistek a překlopení rukojeti, která je výškově nastavitelná. 
Podvozek barevně sladěn s nástavbou. K dispozici ve čtyřech barevných variantách kolekce Magic.

made in europe STYLO AP
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fusak na sportovní sedačku EM307

autosedačka Easymaxi EM307

kabela EM307

skutečně magický

STYLO CLASS

slunečník EM307

STYLO CLASS s vanou Maxibob v barevných 
kombinacích nástaveb:
EM302, EM307, EM328 – vyrobeny z vysoce 
kvalitní tkaniny „panama magic“ se speciální 
povrchovou úpravou odolnou vůči skvrnám  
a s doplňky ze syntetické kůže. 

Elegantní, měkce odpružený podvozek, barevně 
sladěn s nástavbou, s důrazem kladeným 
na funkčnost a bezpečnost. Klasický vzhled je 
spojen s výhodou natáčení předních kol (40°) 
s možností aretace. Systém čtyřbodového 
zavěšení pružení zajišťuje velmi příjemnou 
jízdu. Konstrukce vyráběna v úpravě chrom, 
plasty konstrukce barevně ladí s nástavbou. 
Vyplétaná kola o průměru 36 cm jsou opatřena 
kuličkovými ložisky, běhoun kola z materiálu 
EVA. Rukojeť je výškově nastavitelná, součástí 
podvozku je nákupní košík. V kočárku Stylo 
Class si bude vaše miminko užívat pohodlí 
a pohoupání.
Vana Maxibob 
s polstrovanou 
stříškou 
klasického 
vzhledu s ozdobnými 
chromovými prvky. 
Prostorná vana 
poskytuje dítěti maximální 
pohodlí od narození. 
Sportovní sedačku lze 
otočit po směru nebo 
proti směru jízdy. 
Autosedačku Easymaxi 
ELs lze nasadit 
na podvozek jednoduchým 
zaklapnutím 
bez použití adaptérů.

Stylo Class s autosedačkou Easymaxi 0+ EM307 Stylo Class se sportovní sedačkou EM307
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EM307
podvozek chrome/navy

EM328
podvozek chrome/topo

EM302
podvozek chrome/brown

Slunečník slouží k ochraně 
citlivé pokožky a očí vašeho 
dítěte. Je navržen s pružným 
ramenem, aby mohl poskytnou 
maximální zakrytí. Vyrábí 
se v barevných odstínech 
nástaveb.

Fusak na sportovní sedačku 
je navržen z měkké komfortní 
látky, aby zajistil v zimě dítě 
v teple a poskytl mu pohodlí.  
Je velký a pohodlný s přední 
klopou a zipem po obou 
stranách.

STYLO CLASS

Stylo Class k dispozici ve třech barvách kolekce Magic. Podvozek barevně sladěn s nástavbou.

slunečník EM328

fusak EM328
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EM328
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Představujeme luxusní kolekci Special s nástavbami vyrobenými  
z bílé syntetické kůže v kombinaci s chromovými prvky.

MADE IN EUROPE
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Ip-Op Evolution s vanou Bobcot SP327
podvozek chrome/black

Ip-Op Evolution se sportovní sedačkou SP327

Special
        collection

Ip-Op Evolution s autosedačkou Easymaxi 0+ SP327

Ip-Op Evolution – lehký podvozek s plastovými 
koly, vpředu otočnými o 360° s možností 
aretace v dosahu rukojeti, se snadným a rychlým 
skládáním, pro cestu městem a vhodný pro 
malý úložný prostor vašeho vozidla. Podvozek 
s chromovou konstrukcí doladěn k nástavbě. 
Kuličková ložiska zpříjemňují jízdu. Dvě možnosti 
nastavení odpružení kol a tvar kol s plastovým 
středem. Rukojeť je výškově nastavitelná, 
součástí podvozku je nákupní košík.
Součástí sportovní sedačky a autosedačky  
je samostatná stříška a nánožník. 

made in europe Ip-Op evolution
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Stylo Class s autosedačkou Easymaxi 0+ SP327 Stylo Class se sportovní sedačkou SP327
podvozek chrome/black

fusak na sportovní sedačku SP327kabela SP327 slunečník SP327

STYLO CLASS

Stylo Class SP327 představuje luxusní 
kočárek s nástavbami vyrobenými 
ze syntetické bílé kůže v kombinaci 
s chromovými prvky.

Systém čtyřbodového zavěšení pružení 
zajišťuje velmi příjemnou jízdu. Konstrukce 
vyráběna v úpravě chrom. Vyplétaná kola 
o průměru 36 cm jsou opatřena kuličkovými 
ložisky, běhoun kola z materiálu EVA. Rukojeť 
je výškově nastavitelná, součástí podvozku je 
nákupní košík.
Prostorná vana Maxibob poskytuje dítěti 
maximální pohodlí od narození, s měkkou 
matrací, čtyřmi polohami opěrky hlavy,  
hygienickou vložkou a transportními uchy 
uloženými pod zipem na boku vany. 
Pevné dno je vybaveno nastavitelnou 
větrací mřížkou.
Volitelné příslušenství k vaně: zádržný systém 
Kit SN04 pro upevnění vany a zabezpečení 
dítěte 
na zadním 
sedadle 
vozidla.

Special
        collection
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Kolekce kočárků s nástavbami vyrobenými z materiálu denim s kontrastním prošíváním a barevně 
sladěnými detaily ze syntetické kůže – trend tkanin, který se nikdy nezastaví

Kolekce Bicolor vyrobená z látek vytvářejících ležérní vzhled kočárku.

Klasický styl nástaveb vyrobených z moderních hladkých látek 
v kombinaci se syntetickou kůží a chromovými prvky.
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Stylo AT – měkce odpružený podvozek 
s nafukovacími koly
Podvozek s natáčecí přední nápravou (45°), 
který zvládá všechny typy terénu v každém 
ročním období je vyroben z odlehčených 
aluminiových trubek, opatřen koly o průměru 
31 cm, s kuličkovými ložisky. Jednoduché skládání 
po uvolnění dvou jistících pojistek a překlopení 
rukojeti. Rukojeť je výškově nastavitelná, součástí 
podvozku je nákupní košík. Podvozek je vždy 
barevně sladěn s nástavbou.

STYLO AT – sportovní verze D247

dokonale odpružený

STYLO AT 

STYLO AT s autosedačkou Easymaxi 0+ D247

kabela D247  slunečník D247 fusak sport D247
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EB341
 podvozek Stylo AT silver/silver

EB336
 podvozek Stylo AT topo/topo

D240
 podvozek Stylo AT chrome/black

D247
 podvozek Stylo AT chrome/black

Bicolor
          collection

Denim
       collection

Stylo AT k dispozici ve dvou barvách kolekce Bicolor – kombinace moderních látek, které vytvářejí ležérní vzhled kočárku a ve dvou 
barvách kolekce Denim – trend tkanin, který se nikdy nezastaví, s kontrastním prošíváním a detaily ze syntetické kůže. 

21
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D247
 podvozek Ip-Op AP black/black

D240 
podvozek Ip-Op AP silver/silver

IP-OP evolution AP

Ip-Op AP evolution k dispozici ve dvou barvách kolekce Bicolor – kombinace moderních látek, které vytvářejí ležérní vzhled kočárku 
a ve dvou barvách kolekce Denim – trend tkanin, který se nikdy nezastaví, s kontrastním prošíváním a detaily ze syntetické kůže. 
Podvozek barevně sladěn s nástavbou, se stejnými vlastnostmi jako Ip-Op evolution, rozdílný pouze ve tvaru a potahu kol, která jsou 
pryžová bezdušová.

EB336
 podvozek Ip-Op AP topo/topo

EB341
 podvozek Ip-Op AP chrome/silver

Bicolor
          collection

Denim
       collection
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D247
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STYLO CLASS

S361
podvozek chrome/topo

S362
podvozek chrome/brown

S364
podvozek chrome/navy

Stylo Class s vanou Maxibob ve třech barvách kolekce Classic – moderní, hladké látky v kombinaci se syntetickou kůží a chromovými prvky.

S362
Stylo Class s autosedačkou Easymaxi 0+

24



S362

made in europe
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kabela i 343

sportovní sedačka i 343

SET Style AT obsahuje: podvozek, vanu Bobcot, 
sportovní sedačku s odlehčenou stříškou 
a nánožníkem, kabelu, autosedačku se stříškou.

Podvozek Style AT je klasický podvozek s velkými 
drátěnými nafukovacími koly, prostorným 
nákupním košíkem a výškově nastavitelnou 
rukojetí. Díky jednoduchému systému nasadíte 
snadno nástavby na podvozek a stejně snadno 
sejmete. Sportovní sedačka je prostorná 
s odlehčenou stříškou a nánožníkem a lze ji nasadit 
po směru i proti směru jízdy.
Podvozek je barevně sladěn s nástavbami.

SET – Style AT 

dokonalé odpružení

Kabela poskytuje základní úložný prostor se dvěma vnitřními 
elastickými popruhy na láhev, velkou vnitřní kapsu a dvě 
boční kapsy zvenčí.

vana Bobcot i 343 autosedačka Easymaxi 0+ i 343

  Basic
       collection

Nástavby vyrobené z látek vytvářejících ležérní vzhled .
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i 339
podvozek bronze/black

i 342
podvozek silver/black

i 336
podvozek bronze/black

i 343
podvozek bronze/black

i 337
podvozek silver/black

Pět barevných variant zvýhodněných kompletů s podvozkem Style AT a uchycením nástaveb systémem „TS“. 

made in europe

27



Fusak na sportovní sedačku je navržen 
z měkké komfortní látky, aby zajistil 
v zimě dítě v teple a poskytl mu pohodlí. 
Je velký a pohodlný s přední klopou  
a zipem po obou bocích.

příslušenství

Slunečník slouží k ochraně citlivé 
pokožky a očí vašeho dítěte.  
Je navržen s pružným ramenem,  
aby mohl poskytnou maximální 
zakrytí. Vyrábí se v barevných 
odstínech nástaveb.

EM320 S361

S362

S364

EM307

SP327 D240

EB336D247 EB341

EM302

EM328

EM306

EB336

D240 S362

D247

EM307

SP327

EB341 S364

EM320 S361

EM328

EM306

EM302
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Kabely jsou k dispozici ve všech barevných odstínech nástaveb.
Poskytují základní úložný prostor se dvěma vnitřními elastickými 
popruhy na láhev, velkou vnitřní kapsu ze síťoviny 
a dvě boční kapsy zvenčí.

made in europe kabely

EM320

SP327EM307 EB341

EB336 D240 D247

EM328 EM306

EM302

S361

S362

S364
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moskytiéra s upínáním do stříšky

pláštěnka na vanu 
a sportovní sedačku půlená zipem

moskytiéra bílá nebo černápláštěnka frontal na sportovní verzi 
s upínáním do stříšky

pláštěnka na vanu

příslušenství

pláštěnky a moskytiéry

pláštěnka UNI na vanu 
a sportovní sedačku

pláštěnka na autosedačku 
Easymaxi˝0+
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zádržný systém
KIT SN04

Cestování ve vozidle je 
pro vašeho novorozence unavující. 
Do 6 měsíců většinou nemůže dítě samo udržet 
hlavičku a často spí. Pokud vás s dítětem čeká 
delší cesta, je pro něho přirozenější a pohodlné 
během cesty ležet na zádech.
Každou vanu Bébécar můžete za pomoci 
upínacího setu KIT SN-04 umístit na zadní 
sedadlo vozidla a dítě ve vaně upoutat 
bezpečnostním pásem. Tento zádržný 
systém splňuje evropskou normu ECE R44/4 
a představuje pro vaše dítě bezpečnou 
a pohodlnou cestu ve vozidle. Určen pro dítě 
do váhy cca 9 kg.

made in europe bezpečnost v autě
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Od vaší první společné cesty autem budete 
klidní, že je vaše dítě v bezpečí. 
Vysoká bezpečnost je zajištěna zesílenou 
ochranou při bočním nárazu. 
Autosedačku lze použít jako kolébku nebo 
nastavit na konstantní polohu, 
což usnadňuje krmení dítěte. Instalace ve 
vozidle pomocí bezpečnostních pásů. 
Volitelným příslušenstvím může být základna.
Součástí autosedačky je stříška a nánožník.

Easymaxi ELs EM302 odkládací kapsa v zadní části systém tříbodových 
bezpečnostních pásů

Easymaxi ELs

EASYMAXI ELs 0+ (0–13 kg)
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Varování! Nikdy nesmíte autosedačku upoutat na přední sedadlo 
spolujezdce, pokud nelze zajistit deaktivování airbagu.

prostor pro uložení malých věcí

made in europe Easymaxi základna

ISOFIX

základna speciálně navržena pro použití s autosedačkou Easymaxi Els

STANDARD

Výškově nastavitelná zadní část slouží  
k vyrovnání autosedačky  (pouze pro verzi ISOFIX)

STANDARD
Je určena pro montáž v autě pomocí standardních 
bezpečnostních pásů

BARVY
černá
topo

ISOFIX
Je určena pro montáž v autě pomocí 
upevňovacího systému  ISOFIX.

ISOFIXová verze základny má stejné vlastnosti 
jako základna STANDARD, rozdíl je pouze 
v uchycení do auta.
Zadní část základny je výškově nastavitelná, 
aby bylo možné autosedačku vyrovnat. Sklopné 
upevňovací lišty a výškově nastavitelná 
podpěra slouží pro lepší nastavení základny 
k sedadlu vozidla.
Podpěru lze složit pro snadné skladování.
Tato verze byla navržena pro použití 
ve vozidlech  vybavených systémem upevnění 
ISOFIX, ale může také být zajištěna ve vozidle 
pomocí bezpečnostního pásu vozidla.

protiskluzová vložka pro bezpečnostní pás
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UE201

EB212

systém isofix nabízí spolehlivé 
a rychlé uchycení k pevným 
bodům v autě

systém umožňuje snadné 
uvolnění sedačky jediným 
pohybem, správné zajištění 
sedačky je signalizováno 
změnou barvy od červené  
po zelenou

výška ramenních popruhů lze 
snadno nastavit ze zadní části 
sedačky

isofix
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Bobobfix



bobob fix
Skupina 1 (9–18 kg)

90° 110°

Nastavení polohování se změnou úhlu mezi sedací  
a opěrnou částí 90°– 110°.

Autosedačka se zesílenou boční 
ochranou v oblasti hlavy a no-
hou je navržena pro bezpečné 
cestování dítěte od věku 9 mě-
síců do přibližně 4 let.

Autosedačka má vlastní pásy. 
Uchytí se po směru jízdy. Unikát-
ní systém nastavení polohová-
ní se změnou úhlu mezi sedací 
a opěrnou částí 90°– 110°umož-
ňuje změnit polohu zad, aby del-
ší cestování bylo pro dítě příjem-
nější. Autosedačka je opatřena 
snímatelným potahem.

Bobobfix se zajišťuje pomocí 
standartních 3-bodových bez-
pečnostních pásů a navíc je mož-
né využít systém Isofix pokud 
jím je vozidlo vybaveno.

nastavení polohování
90°– 110°

ECE 44-04
UNIVERSAL

9–18 Kg

04442633
bobob line
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UE201

EB212

uchycení isofix umožňuje 
nastavit délku ramen a jejich 
natočení

pokud je používán systém isofix 
je možné jednoduše nastavit 
délku ramen dvěma tlačítky na 
boku

při využití systému isofix je 
možné polohovat opěrku 
autosedačky pro větší pohodlí 
dítěte

isofix
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multibob fix
Skupina 2 (15–36 kg)

Autosedačka Multibobfix s isofix systémem – roste s vaším dítětem. Měkká 
opěrka hlavy poskytuje výbornou podporu a dobrou ochranu při případném 
bočním nárazu a je výškově nastavitelná.
Multibobfix nemá vlastní pásy, k zabezpečení dítěte slouží sedadlový pás vozidla 
natažený v červených bodech šikmo přes autosedačku a dítě. Charakteristický 
je unikátní systém, který dovoluje nastavit opěrku zad do správné ergonomické 
polohy.
Multibobfix se zajišťuje pomocí standartních 3-bodových bezpečnostních pásů a 
navíc je možné využít system Isofix pokud jím je vozidlo vybaveno.
Větší komfort zajišťuje otevřená konstrukce se síťkou pro větrání zad, snímatelný 
potah a příjemné čalounění. Nastavitelná je i hloubka sedáku. Sedák lze použít 
samostatně po odejmutí zádové opěrky.

unikátní systém umožňuje 
nastavit výškově opěrku hlavy 
a hloubku sedáku.

ECE 44-04
SEMI-UNIVERSAL

15–36 Kg

04443528
bobob line

multibob fix
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polstrovaná stříška vany vyrobena 
z několika vrstev látek pro lepší 
ventilaci v létě a tepelnou izolaci 
v zimě, stříška vany Bobcot má 
odvětrání – síťku  v zadní části 

vyrobena z několika vrstev
materiálu, vybavena 
nastavitelným odvětráním

prostorná vana 
poskytuje dítěti 
maximální pohodlí 
od narození

uvnitř vany 
vyjímatelná 
hygienická 
vložka

pevná vana – bezpečnost a pohodlí pro vaše dítě

vana bobcot
rozměr 77 x 36 cm

pro podvozky: STYLO AT, STYLO AP, 
Ip-Op evolution, Ip-Op evolution AP

vana maxibob
rozměr 78 x 36 cm

pro podvozek: STYLO CLASS
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vana se čtyřmi polohami 
opěrky hlavy

za pomoci upínacího setu Kit 
SN-04 umístíte vanu na zadní 
sedadlo vozidla. Dítě upoutáte 
bezpečnostním pásem. 
Tento zádržný systém splňuje 
evropskou normu ECE R44/04 
a vaše jízda s dítětem ve vozidle 
bude pohodlná a bezpečná

základna vany může  
být nastavena v poloze 
pro houpání. Vanu lze 
složit pro snadné 
uskladnění

vana je uchycena na podvozek 
kočárku systémem easylock. 
Dva body k uchycení 
a čtyři opěrné body zajišťují 
stabilitu vany na podvozku 
a umožňují snadnou 
manipulaci

dno vany je vybaveno 
nastavitelnou větrací mřížkou 
pro lepší pohodlí vašeho dítěte

stříška vany Bobcot má větrací 
otvor v zadní části

polohování bezpečnost v autě

poloha houpání

uchycení odvětrání vany

odvětrání stříšky
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SP327

EB341EB336

D240 D247

Special 
luxusní vzhled nástaveb vyrobených 
ze syntetické bílé kůže

Bicolor
kombinace moderních látek, 
které vytvářejí ležérní vzhled kočárku

Denim
trend tkanin, který se nikdy nezastaví, 
s kontrastním prošíváním a detaily ze syntetické kůže. 

Bicolor
          collection

Denim
       collection

Special
        collection
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Vany Bobcot – barevné kombinace



EM302

EM307EM306

EM320 EM328

Vany Bobcot vyrobeny s doplňky ze syntetické kůže 
a vysoce kvalitní tkaniny „panama magic“ se speciální 
povrchovou úpravou. Díky tomuto ošetření má větší 
odolnost vůči skvrnám, které nepronikají do textilií.

41
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S364S361

S362

moderní, hladké látky v kombinaci s chromovými prvky

42

Vany Maxibob – barevné kombinace



EM302 EM307

EM328 SP327 
luxusní vzhled vany vyrobené ze syntetické bílé kůže

Vany Maxibob vyrobeny v kombinaci s chromovými prvky, s doplňky ze syntetické 
kůže a vysoce kvalitní tkaniny „panama magic“ se speciální povrchovou úpravou. 
Díky tomuto ošetření má větší odolnost vůči skvrnám, které nepronikají do textilií

Special
        collection
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vhodná od narození, součástí je odlehčená stříška a nánožník

měkké polstrování opěrky pro ochranu  
a správnou polohu hlavy a zad

měkce polstrovaný 
mezinožní pás s přezkami 
a čalouněné návleky pásů 
zajišťují pohodlí dítěte 
v sedačce

ochranný oblouk lze 
otevřít z obou stran nebo 
úplně vyjmout pro snadné 
vkládání dítěte

tlačítka na bocích 
pro sejmutí sportovní 
sedačky z podvozkudvě polohy nastavení 

opěrky nohou

odlehčená stříška je součástí 
sportovní sedačky (taktéž nánožník)

opěrka nohou zajišťuje jejich 
správnou polohu

44

sportovní sedačka



D240

EM307 EM328 EM336

EM302 EM302 EB341

EM306

Kolekce pro rok 2014 přináší podstatnou změnu v úpravě sportovní sedačky, která je delší, širší a tudíž prostornější. 
Součástí sportovní sedačky je nově samostatná stříška a nánožník.

SP327

D247

45
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maximální bezpečnost při cestování
Skupina 0+ (0 –13 kg)

měkké polstrování 
na bezpečnostních 
pásech a sponě zajistí 
pohodlí dítěte i při 
dotažených pásech

zvýšená ochrana v oblasti hlavy 
zajišťuje maximální bezpečnost 
při bočním nárazu

snímatelná stříška 
s větracím otvorem 
opatřeným síťkou  
pro lepší ventilaci

měkké polstrování 
na sedačce poskytuje 
dítěti vyjímečný 
komfort, potah lze 
sejmout a vyprat

jedním zatáhnutím 
pásu zajistíte dítě 
v autosedačce

46

Autosedačka Easymaxi ELs



Autosedačka Easymaxi ELs je vhodná od narození dítěte do váhy cca 13 kg. 
Součástí autosedačky je stříška a nánožník.
Na každý podvozek Bébécar ji snadno uchytíte bez adaptéru. Je vybavena bezpečnostním pásem 
s měkkými návleky s možností nastavení do 3 poloh, rukojetí pro snadné a pohodlné přenášení 
a plastovou kapsou s vloženým návodem k použití. Jednoduché sejmutí z podvozku stisknutím 
tlačítka na autosedačce.
Autosedačka Easymaxi ELs je navržena pro snadnou instalaci do vozidla za použití bezpečnostních 
pásů sedadla, případně pomocí základny Standard nebo Isofix.
Splňuje normu ECE 44-04. 

EM302

EM307 EM328 EM306 EM320

D240 D247 SP327EB341

S364 S361 S362 EB336
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prostorný košíkspojené ovládání 
zadní brzdy

snadno odnímatelná kola  
s kuličkovými ložisky

výškově stavitelná rukojeť 
s pojistkou na skládání

nafukovací kolo 
s duší

kolo AT

systém uchycení easylock 
umožňuje snadnou 
manipulaci s nástavbami 
na podvozek, dva body 
k uchycení a čtyři opěrné 
body zajišťují stabilitu

druhá pojistka pro skládání

systém čtyřbodového 
zavěšení pružení zajišťuje 
velmi příjemnou jízdu

přední natáčecí kola 
s kuličkovými ložisky

tradiční styl s moderním vzhledem

pryžové bezdušové 
kolo

kolo AP
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STYLO AP / STYLO AT



měkké odpružení zajišťuje 
komfortní jízdu

ergonomická výškově stavitelná 
rukojeť poskytuje pohodlí bez 
ohledu na vaši výšku

vana je uchycena na podvozek 
kočárku systémem easylock. 
Dva body k uchycení 
a čtyři opěrné body zajišťují 
stabilitu vany na podvozku 
a umožňují snadnou 
manipulaci.

přední natáčecí kola 
s kuličkovými ložisky a aretací 
ovládanou nohou

zavěšené odpružení rukojeť

uchycení natáčecí kola

89 cm 85 cm

43
 c

m

ROZMĚRY cca

(cm) rozložený složený

šířka 56 56

délka 89 85

výška 80–108 43

váha cca:  10,9 kg (11,6 kg)
max. tlak u nafukovacích kol je 1 bar
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výškově stavitelná rukojeť 
s pojistkou na skládání

druhá pojistka pro skládání

spojené 
ovládání zadní brzdy

snadno odnímatelná kola 
s kuličkovými ložisky

prostorný košík

systém uchycení easylock 
umožňuje snadnou 
manipulaci s nástavbami 
na podvozek dva body 
k uchycení a čtyři opěrné 
body zajišťují stabilitu

systém čtyřbodového 
zavěšení pružení zajišťuje 
velmi příjemnou jízdu

přední natáčecí kola s kuličkovými 
ložisky

tradiční vzhled s elegancí, velká vyplétaná kola

50

STYLO CLASS



měkké odpružení zajišťuje 
komfortní jízdu

ergonomická výškově stavitelná 
rukojeť poskytuje pohodlí bez 
ohledu na vaši výšku

vana je uchycena na podvozek 
kočárku systémem easylock. 
Dva body k uchycení 
a čtyři opěrné body zajišťují 
stabilitu vany na podvozku 
a umožňují snadnou 
manipulaci.

přední natáčecí kola 
s kuličkovými ložisky a aretací 
ovládanou nohou

zavěšené odpružení rukojeť

uchycení natáčecí kola

95 cm 87 cm

46
 c

m

ROZMĚRY cca

(cm) rozložený složený

šířka 59 59

délka 95 87

výška 80–108 46

váha cca: 11 kg
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ovládání aretace předních 
otáčecích kol v dosahu rukojeti

spojené ovládání 
zadní brzdy

odnímatelná zadní kola 
s kuličkovými ložisky

podvozek s moderním vzhledem

kola AP

výškově stavitelná rukojeť 
s pojistkou na skládání

„rolling systém" 
usnadňuje skládání

nastavení tuhosti odpružení

systém uchycení easylock umožňuje 
snadnou manipulaci s nástavbami 
na podvozek dva body k uchycení 
a čtyři opěrné body zajišťují stabilitu

prostorný košík

snadno odnímatelná otočná přední kola 
se samomaznými ložisky

Ip-Op evolution 
AP má větší 
bezdušová 
pryžová kola na 
zadní nápravě 
vhodná jak do 
města tak i do 
terenu. 
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Ip-OP evolution / Ip-OP evolution AP



Vana se čtyřmi polohami 
opěrky hlavy.

Za pomoci upínacího setu Kit 
SN-04 umístíte vanu na zadní 
sedadlo vozidla. Dítě upoutáte 
bezpečnostním pásem. 
Tento zádržný systém splňuje 
evropskou normu ECE R44/04 
a vaše jízda s dítětem ve vozidle 
bude pohodlná a bezpečná.

Základna vany může 
být nastavena v poloze 
pro houpání. Vanu lze 
složit pro snadné 
uskladnění.

ROZMĚRY

(cm) ot. zavř.

šířka 60 60

výška 98 80

hloubka 88 32

Stříška vany Minibob a Bobcot 
má větrací otvor v zadní části.

polohování bezpečnost v autě

poloha houpání odvětrání stříšky

kočárek může být skládán 
i se sportovní nástavbou.

ergonomická výškově 
stavitelná rukojeť poskytuje 
pohodlí bez ohledu na vaši 
výšku

vana je uchycena na podvozek 
kočárku systémem easylock. 
Dva body k uchycení 
a čtyři opěrné body zajišťují 
stabilitu vany na podvozku 
a umožňují snadnou 
manipulaci.

ROZMĚRY cca

(cm) rozložený složený

šířka 60 60

délka 74 80

výška 91–103 32

váha cca: 8,7 kg

dvoupolohové nastavení 
tuhosti pružení zpříjemňuje 
jízdu

skládání se sedačkou rukojeť

uchycení pohodlí

74 cm 32 cm

80
 c

m

25
 c

m

51 cm
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STYLE AT – SET

prostorný košíkspojené ovládání 
zadní brzdy

snadno odnímatelná 
nafukovací kola  

výškově stavitelná rukojeť 
s pojistkou na skládání

uchycení systémem „TS“

druhá pojistka 
pro skládání

systém čtyřbodového 
zavěšení pružení zajišťuje 
velmi příjemnou jízdu

podvozek do každého terénu v každém ročním období
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made in europe

měkké odpružení zajišťuje 
komfortní jízdu

ergonomická výškově 
stavitelná rukojeť poskytuje 
pohodlí bez ohledu na vaši 
výšku

vana je uchycena na podvozek 
systémem TS

pojistka pro skládání podvozku
na rukojeti

zavěšené odpružení rukojeť

uchycení skládání

89 cm 82 cm

50
 c

m

ROZMĚRY cca

(cm) rozložený složený

šířka 58 58

délka 89 82

výška 80–105 50

váha cca: 11,9 kg
max. tlak u nafukovacích kol je 1 bar
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LASCAL

ZÁBRANA Kiddy Guard Avant
 vytváří ochranu otvorů dveří a schodiště do šíře 120 cm, výška zábrany 80 cm
 montáž vrtáním do podkladů dřevěných, betonových, cihelných a dalších
 k zábradlí lze upevnit na straně pouzdra i na straně lišty pomocí 2 sad trubkových úchytů,  

 které nejsou součástí balení
 jednoduché ovládání a čistý a funkční design
 pouzdro vyrobeno z eloxovaného hliníku
 instalační části nejsou viditelné
 síť zábrany je chráněna hliníkovým krytem v době zarolování
 zesílený lem sítě zajišťuje větší odolnost při tlaku shora nebo zdola
 dvojí zamykání: automatické a ruční

12502  – černá
12504  – bílá

AVANT

černá

bílá

Sady úchytů k trubkám zábradlí
(čtvercový profil do 50x50 mm, 
kruhový průměr do 50 mm)

na stranu
pouzdra zábrany
12560 – černá

na stranu
pouzdra zábrany
12563 – bílá

na stranu
záchytné lišty
12561 – černá

na stranu
záchytné lišty
12562 – bílá
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2820

modré

2810

červené

www.lascal.czwww.lascal.cz

ZÁVĚSNÉ STUPÁTKO KE KOČÁRKU
 závěsné stupátko pro přepravu druhého dítěte (2 –5 let) do váhy 20 kg 
 výrobek zhotoven s příznačnou švédskou pečlivostí a smyslem pro bezpečnost
 snadné upevnění pomocí ojedinělého systému Lascal Easy-Fit (TM)
 univerzální rychloupínací prvky na trubky čtvercového, oválného nebo kruhového průřezu 

 do max. obvodu 22 cm – upevňovací řemínky a prodlužovací díly jsou součástí dodávky
 výškové nastavení upínacích ramen
 prostorná plocha stupátka s protiskluzovou úpravou a bezpečnostní zvýšenou hranou 
 odpružení zpříjemňující jízdu
 nepřekáží při chůzi rodiče za stupátkem vzhledem k dostatečné vzdálenosti stupátka od země
 možnost připevnění k většině dětských kočárků s rozpětím trubek 26 – 50 cm u MINI
 možnost připevnění k většině dětských kočárků s rozpětím trubek 31 – 54 cm u MAXI
 rozměry nášlapné desky u MINI: vnější 19,5 x 35,5 cm, vnitřní 16,5 x 30 cm
 rozměry nášlapné desky u MAXI: vnější 20,5 x 44,5 cm, vnitřní 17,5 x 36 cm
 více na www.lascal.cz

2750

červené

upínací

pásky 81600

prodlužovací

ramena 80370

2730

černé
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Serie Arc
vyrobena z borovice/MDF lakovaná, úprava bílá – vysoký lesk

Tento dětský pokoj se vyznačuje jednoduchou linií. Je navržen pro splnění všech 
potřeb dítěte od novorozence až po dítě – juniora. Nabízí účinné a spolehlivé 
vybavení a zajišťuje komfort a bezpečnost. V kolekci Arc najdete postýlky 
ve dvou velikostech, šatní skříně, komody, police a věšáky – záleží jen na vaši 
představě dětského pokoje.
Postýlka: rozměr 160x77x95 cm, s matrací 140x70x13 cm, přestavitelná 
na juniorské lůžko a tím doprovází vývoj dítěte. Má jednou rukou ovladatelnou 
bočnici se zakrytým posuvným mechanismem, pojistkou a ochranným plastem 
na horní liště bočnice. Rošt nastavitelný do tří poloh. Matrace je volitelným 
příslušenstvím.
Postýlku je možné objednat samostatně nebo s dalším nábytkem jak je 
vyobrazeno.
Skříň: rozměr 110x50x181 cm, dvoudveřová skříň s bezúchytovým systémem, 
uvnitř dvě police a prostor pro ramínka 
Další varianta: rozměr 120x62x206 cm, dvoudveřová skříň se čtyřmi zásuvkami, 
uvnitř čtyři police a prostor pro ramínka (obr. následující dvoustrana).
Komoda: rozměr 100x53x92 cm, čtyři zásuvky s bezúchytovým systémem 
a tlumeným zavíráním

více na www.trama.cz

Arc – postýlka přestavěná na juniorské lůžko 
s matrací 140x70 cm. 
Je možné objednat i nižší přední čelo postele. 
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Serie Combi Arc
vyrobena z borovice/MDF lakovaná, úprava bílá lesk/topo

Combi Arc je přestavitelná postýlka – rozměr sestavy 194x99x103 cm, 
matrace 140x70x13 cm (je volitelným příslušenstvím). Sestava je doplněna 
poličkami, zásuvkami a skříňkami. Když vaše dítě povyroste, rozložíte tuto 
sestavu na jednotlivé komponenty: juniorské lůžko 194x99x69 cm, s matrací 
190x90x18 cm (je volitelným příslušenstvím), psací stůl 146x68x99 cm, dva 
noční stolky se zásuvkami 38x47x64 cm, a nástěnnou polici 93x10x64 cm.
Postýlka má jednou rukou ovladatelnou bočnici se zakrytým posuvným 
mechanismem, pojistkou a ochranným plastem na horní liště bočnice.
Další doplňky k objednání:
–  dvoudveřová šatní skříň (120x62x206 cm) se čtyřmi zásuvkami, čtyřmi 

policemi a prostorem  
pro ramínka

–  dvoudveřová šatní skříň (110x50x181 cm) se dvěma policemi a prostorem 
pro ramínka

–  komoda se čtyřmi zásuvkami (100x54x92 cm)
–  nástěnné police (40x40 cm, 40x20 cm, 80x20cm)
Arc nábytek je vybaven bezúchytovým systémem „push-to-open“ 
a tlumeným zavíráním.

více na www.trama.cz

Na obrázku dole je sestava Combi Arc – postýlka se dvěma zásuvkami. 
Tyto jsou volitelným příslušenstvím a mohou být použity při přestavbě 
na juniorské lůžko. Další alternativou je volba jedné zásuvky s matrací,  
které slouží jako zásuvné lůžko pod postýlku resp. pod juniorské lůžko 
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postýlka COMBI
Postýlka COMBI je univerzální a spojuje celou řadu výhod 
do jediného produktu.
V prvních měsících se můžete rozhodnout mezi spánkem  
s dítětem vedle vás nebo nechat dítěti svůj vlastní prostor.

k dispozici v barevných odstínech:
bílá matná
bílá lesklá

jedle

snadný transport
Může sloužit jako nezávisle stojící postýlka. Lze ji snadno 
díky kolečkům a její velikosti převážet mezi místnostmi, 
takže máte své dítě vždy na očích. 

TRAMA

62



společný 
spánek
Může být instalována vedle 
vaší postele pomocí adaptérů, 
které se připojují snadno  
k posteli rodičů, což vám 
umožní spát vedle vašeho 
dítěte, zejména doporučeno 
během kojení.

Součástí je matrace 
a ochranné polstrování 
hlavy, volitelné 
příslušenství je fusak.

ohrádka 
Později může  být  
použita pro vaše dítě 
jako ohrádka na hraní.
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MADE IN EUROPE

autorizovaný distributor
VISPA NÁCHOD s. r. o.
549 12 Vysokov 1 
tel.: 491 433 544

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn za účelem zlepšení 
výrobku a jeho funkcí. Barvy látek jsou informativní a nemusí vždy 
odpovídat skutečnosti. Váhy a rozměry jsou uvedeny přibližně.
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