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BOBY

BOBY DELUXEBOBY DELUXE

BOBYBOBY

BOBY DELUXE BOBY DELUXEBOBY DELUXE

1

tříkolky 

vozidla

kola-odrážedla 

 

koloběžky

golfové kočárky

autosedačky

jídelní židličky
 

ohrádky

kolébky

postýlky

lehátka

 
lehátka - houpačky

kočárky pro panenky

houpací koně

 opěrku na nohy lze složit

 blokace pedálů

 možnost ovládat řízení pomocí vodící tyče 

 pětibodové bezpečnostní pásy

 koš na hračky, který lze složit

 typ BOBY DELUXE se stříškou a taškou  

 ruční brzda

 nastavitelné sedadlo

 zvonek

FIALOVÝ MODRÝ 

RŮŽOVÝ ČERVENÝ 

ZELENÝ HNĚDÝ MODRO – ZELENÝ 

TŘÍKOLKA

 Pavla, Zuzka, Julie,
 Natalie, Žofie 39 
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ORION

JUNIOR
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MODRO – ZELENÝ 

MODRÝ 

ČERVENÝ 

RŮŽOVÝ 

ORANŽOVO – TYRKYSOVÝ 

FIALOVÝ 

ŽLUTÝ 

ZELENÝ 

Tříkolka Turbo má kovový, stabilní rám, pohodlné sedadlo,
které lze nastavit do čtyř poloh a bezpečnostní pásy.
Je vybaveno funkcí volnoběhu a má odnímatelnou vodící tyč.
Další výhodou je koš na hračky, který lze sundat.

  funkce volnoběh
  nastavitelná vodící tyč 
  nastavitelné sedadlo
  bezpečnostní pásy
  zvonek

- kolo-odrážedlo je určeno pro děti od 12 měsíců. Dítě pohybem těla může  
 změnit směr jízdy.

ČERVENÝ FIALOVÝ ZELENÝ MODRÝ 

RŮŽOVÝ 

- dřevěné odrážedlo pro děti od 12 měsíců je vhodné pro použití jak doma, tak venku. Stabilní a bezpečná  
 konstrukce, atraktivní design a čtyři vzory odrážedla, zaručují úsměv na tváři každého dítěte.

ČERVENÝ 

ZELENÝ MODRÝ 

RŮŽOVÝ 

TŘÍKOLKA

   
   

   
FU

NKCE VOLNOBĚH
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HAPPY

HAPPY HAPPY 

FRIEND FRIEND

HAPPY

HAPPY

HAPPY 

4

hračka je vyrobena z materiálů, které jsou bezpečné pro vaše dítě 

opěrka pro nohy a bezpečnostní madla (jednoduše je lze sundat) 

pohodlná vodící tyč (jednoduše ji lze sundat) 

ochrana před převrácením odrážedla 

kovové osy kola, přední otočná kolečka 

interaktivní volant 

box na hračky 

moderní vzhled 

bezpečná, pohodlná opěrka 

HAPPY - ODRÁŽEDLO. Díky multifunkčnosti hračky se vaše 

dítě nebude nudit a hrou bude rozvíjet svou manuální zručnost 

a motorické dovednosti. Další výhodou je interaktivní volant, 

který zaručí větší zábavu! Živé barvy a veselé melodie povzbudí 

vaše dítě k hrám a prozkoumávaní všech  nových funkcí.

FRIEND - ODRÁŽEDLO. Nejlepší přítel dítěte.

Měkké, pohodlné sedadlo s potahem, který se snadno čistí.

Odrážedlo má pět koleček (360 stupňů), které byly navrženy tak,  

aby nepoškrábaly podlahu a dítě mohlo snadno s odrážedlem manipulovat.

MODRÝ 

 
FIALOVÝ 

 
ČERVENÝ 

BERUŠKA VČELKA

ŽLUTÝ 

RŮŽOVÝ 

ZELENÝ  

ROSTE S VAŠIM DÍTĚTEM
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12" nafukovací  
kola pro lepší  
komfort

protiskluzové
rukojeti

ruční brzda 
V-Brake

vyrobeno z vysoce  
kvalitních materiálů

pohodlné a měkké
nastavitelné sedadlo

zvonek

MODRÝ 

ZELENÝ 

ČERVENÝ 

TYRKYSOVÝ 

FIALOVÝ 

ORANŽOVÝ 

RŮŽOVÝ 

FIOLETOWY

NASTAVENÍ VÝŠKY  
SEDADLA 38 - 43 CM

ZMĚNA MONTÁŽE 
RÁMU KOLA.

VÝŠKA SEDADLA VE SPODNÍ POZICI. VÝŠKA SEDADLA V HORNÍ POZICI.

NASTAVENÍ VÝŠKY  
SEDADLA 43 - 46 CM

KOLO-ODRÁŽEDLO
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GTX

GTX

9

 pevný rám z lehkého dřeva
 pneumatiky s kvalitním vzorkem
 nafukovací kola s ložisky 12"
 výfuky pod sedadlem
 regulovatelná výška sedadla
 moderní design a tvar
 měkké pohodlné sedadlo
 protiskluzové rukojeti

KOLO-ODRÁŽEDLO

 pevný rám z lehkého dřeva
 pneumatiky s kvalitním vzorkem 
 nafukovací kola s ložisky 12"
 moderní design
 otočná řídítka
 měkké pohodlné nastavitelné sedadlo

KOLO-ODRÁŽEDLO

MODRÝ 

ČERVENÝ ZELENÝ 

FIALOVÝ 

RŮŽOVÝ ZELENÝ 

	moderní design

	protiskluzové rukojeti	měkké pohodlné sedadlo

	nafukovací kola s ložisky 12"

	otočný dřevěný rám zajistí,  
že kolo roste s vašim dítětem

	regulovatelná výška sedadla

KOLO-ODRÁŽEDLO

RŮŽOVÝ ŽLUTÝ ČERVENÝ MODRÝ 

ZELENÝ 

JEDEN 
RÁM
DVĚ 
KOLA

FIREMAN

POLICE



10

 moderní design
 měkké pohodlné 
 regulovatelné sedadlo 
 nafukovací kola s ložisky 12"

 protiskluzové rukojeti
 pneumatiky se vzorkem 
 pevný rám z lehkého dřeva

KOLO-ODRÁŽEDLO

KRÁVA

TUČŇÁK

HASIČ

MODRÁ 
KOČKA PIRÁT

TYGROPICE  PANDA ŽIRAFA PES KOČKA 

 kolo má dvě verze: s nebo bez brzdy
 výškově nastavitelná řidítka
 nastavitelná výška sedadla
 pohodlné měkké sedadlo
 pevný, lehký kovový rám
 zvonek

 10" pěnová kola 
 protiskluzové plastové rukojeti

RŮŽOVÝ 

FIALOVÝ 

MODRÝ 

MULTICOLOR

CLASSIC

ČERVENÝ 

ŽLUTÝ MODRO – ORANŽOVÝ 

ZELENÝ 
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NEW DESIGN.

12 13

vlajka

nové měkké 
sedadlo

na
fu

ko
va

cí
 k

ola
 

EFEKTNĚ  
A PRECIZNĚ  
ZPRACOVANÝ 
RÁM.

KOLO-ODRÁŽEDLO

■	 protiskluzové plastové rukojeti
■	 pohodlné měkké sedadlo
■	 vlajka
■	 nafukovací kola o průměru 10"
■	 nastavitelná výška sedadla
■	 výškově nastavitelná řidítka
■	 pevný lehký kovový rám
■	 kola s ložisky
■	 zadní ruční brzda
■	 zvonek

RŮŽOVÝ FIALOVÝ 

ČERVENÝ MODRÝ 

ZELENÝ 
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ČERVENÝ MODRÝ ZELENÝ 

ŽLUTÝ 
MODRO
– ZELENÝ 

FIALOVÝ LITTLE KITTY

 výškově nastavitelné řídítka

 brzda zadních kol

 přední blatník

 pevný kovový rám

 měkké pěnové rukojeti

CRAZY EXTREME KOLOBĚŽKA 
Koloběžka pro děti od 5 let je vyrobena z vysoce  
kvalitních materiálů, navíc je vybavena přední a zadní brzdou,  
nafukovacími koly s ložisky a stojanem pro snadné parkování.

	výškově nastavitelné řídítka

 maximální zatížení 50 kg

 přední a zadní kola 12"

FIALOVÝ MODRO – ZELENÝ RŮŽOVÝ MODRÝ ČERVENÝ 

ZELENÝ 
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 dvojitá otočná přední kola s aretací

 regulace opěrky do tří poloh

 pohodlný skládací mechanismus 

 dva pultíky

 oboustranný potah

 nastavitelná opěrka pro nohy

JEDEN KOČÁREK
DVA POTAHY

GOLFOVÝ KOČÁREK

 bezpečná brzda na zadních kolech

 pláštěnka a nánožník součástí kočárku

 prodloužená stříška s otevíracím  

okénkem

 pětibodové bezpečnostní pásy  

s měkkými chrániči

dostupné BARVY potahu

MODRÝ 

ŠEDÝ 

ČERNÝ 

ŠEDÝ 

ZELENÝ 

ŠEDÝ 

FIALOVÝ 

ŠEDÝ 

PURPUROVÝ 

ŠEDÝ 

ČERVENÝ 

ŠEDÝ 
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rozepínací madlo  
zjednodušuje vkládání 
dítěte do kočárku

stříška se zavíracím 
okénkem   

držák láhve

zadní odpružená  
kola se spojenou  

brzdou

přední otočná kola 
s možností blokace 

otáčení

skládací 3-dílná  
stříška se síťkou na 

bočních stranách  
pro lepší ventilaci

MODRÝ ČERNÝ ZELENÝ ČERNÝ ČERNÝ ČERNÝ ČERVENÝ FIALOVÝ 

 pohodlný systém skládání kočárku

 opěrku nohou lze nastavit do 2 poloh

 opěrku zad lze nastavit do 5 poloh

 opěrku zad lze nastavit do zcela  

vodorovné pozice

 pohodlné sedadlo

 velký koš na nákupy

 včetně nánožníku

 fólie proti dešti

 madlo k přenášení  

složeného kočárku

pětibodové  
bezpečnostní  
pásy

GOLFOVÝ KOČÁREK
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Royal 
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RŮŽOVÝ 

ČERNÝ 

MODRÝ 

ČERNÝ 

FIALOVÝ 

ČERNÝ 

BÉŽOVÝ 

HNĚDÝ 

ZELENÝ 

ČERNÝ 

  praktické a rychlé složení kočárku 

  dostatek místa pro spánek dítěte

  kompaktní ve složeném stavu

  nastavitelná zádová opěrka  
do pěti poloh

  nastavení zádové opěrky  
do vodorovné polohy 

  nastavení opěrky nohou  
do dvou poloh

	 pětibodové bezpečnostní
 pásy

	 pláštěnka a nánožník

	 velký košík na nákup  
či drobnosti

	 držák nápojů

	 odnímatelné madlo

	 odpružená kola

	 přední otočná 
 kolečka s aretací

	 protiskluzové rukojeti 

GOLFOVÝ KOČÁREK
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 pohodlný skládací mechanismus typu deštník  

 zádová opěrka nastavitelná do dvou poloh

 ramenní popruh pro přenášení

 ergonomické pěnové rukojeti

 odpružená kola

 Autolock

 pětibodové bezpečnostní pásy

 velký nákupní košík

 kapsa na zadní straně stříšky

ŠEDÝ 

MODRÝ 

ZELENÝ 

ŠEDÝ 

ŠEDÝ 

HNĚDÝ 

dostupné BARVY potahu

ŠEDÝ 

ČERVENÝ 

ŠEDÝ 

ČERNÝ 

ŠEDÝ 

FIALOVÝ 

G
O

LF
O

V
Ý

 K
O

Č
Á

R
E

K
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Rider - GOLFOVÝ KOČÁREK

 pohodlný skládací mechanismus typu deštník

 mechanismus pro automatickou  
blokaci po složení

 opěrka nohou s možností regulace

 kapsa na zadní straně stříšky

 plynulá regulace opěrky zad

 velký koš na nákupy

 moderní design

 hliníkový rám

 fólie proti dešti

 složitelná stříška

 pětibodové pásy

 nánožník

MODRÝ ČERNÝ ZELENÝ ČERNÝ ČERNÝ ČERNÝ ČERNÝ ČERVENÝ FIALOVÝ 

dostupné BARVY potahu
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 potah z kvalitních materiálů, který lze sundat

 určeno pro váhovou kategorii 9-36 kg

 splňuje normu ECE R44 04

 nastavení sedadla do pěti poloh

 velmi měkká vložka

 nastavitelná opěrka hlavy

AUTOSEDAČKA

FIALOVÝ 

ČERVENÝ 

 snímatelný potah z kvalitních materiálů

 komfortní autosedačka pro váhovou kategorii 15-36 kg

 ergonomické loketní opěrky včetně držáku láhve

 regulovatelná výška hlavové opěrky

 splňuje normu ECE R44/04

 regulace sklonu opěradla

 systém isofix

AUTOSEDAČKA

VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÁ
OPĚRKA HLAVY

MODRÝ ČERVENÝ FIALOVÝ HNĚDÝ 

ČERNÝ 

ŠEDÝ 

VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÁ
OPĚRKA HLAVY

ČERNÝ HNĚDÝ ŠEDÝ MODRÝ 
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3
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MAX 

ACTIVE

5

3

3 4

2

DĚTSKÁ ŽIDLIČKA

 lze rozložit na stůl a židličku
 dvoudílný pultík 
 komfortní sedadlo a opěrka nohou
 pětibodové bezpečnostní pásy
 pultík lze vysunout do 3 poloh
 zádovou opěrku lze nastavit do 3 poloh
 kvalitní potah, který se jednoduše čistí a lze ho sundat
 vložka pro menší děti
 koš na hračky

JUNGLEBEAR

SEA

SEA

CAR

POZICE
VYSUNUTÍ

PULTÍKU

POZICE 
SKLONU 
OPĚRKY

 pětibodové bezpečnostní pásy s chrániči
 plastový tácek, který lze vložit na pultík
 pultík lze vysunout do 3 poloh
 kvalitní potah, který se jednoduše čistí a lze ho sundat
 regulace výšky sedadla (5 poloh)
 zádovou opěrku lze nastavit do 4 poloh
 regulace sklonu opěrky nohou (2 polohy)
 regulace výšky židličky (3 polohy)
 košík na příslušenství je umístěný pod sedadlem

DĚTSKÁ ŽIDLIČKA

BEAR

CARSEA

POZICE 
VYSUNUTÍ 
PULTÍKU

POZIC 
VÝŠKY 

SEDADLA

POZICE 
VÝŠKY 
ŽIDLIČKY

POZICE SKLONU 
OPĚRKY NOHOU

POZICE 
SKLONU 
OPĚRKY

JUNGLE
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JUMBO

JUMBO
SAFARI

JUMBO
OCEAN

JUMBO
MOBILE

JUMBO
PRINCESS

31

rychlé skládání a rozkládání židličky, kompaktní rozměry po složení 
pultík s prostorem pro hrneček, talířek a příbor, který lze sundat 

košík na příslušenství umístěný pod sedadlem  
kvalitní potah, který se jednoduše čistí a lze ho sundat 

vložka pro menší děti 
pultík lze vysunout do 3 poloh 

pětibodové bezpečnostní pásy 
protiskluzové nožičky 

pohodlná opěrka nohou 

SEA

CAR

BEARJUNGLE

 moderní design

 rychlé a jednoduché skládání

 průhledná síťka dovoluje dítěti 
sledovat okolí

 potah, který lze jednoduše čistit

 moskytiéra

 rozměry 100 x 100 cm

 taška k přenášení

 4 úchyty typu “rings”

 měkká barevná matraceOHRÁDKA

DĚTSKÁ ŽIDLIČKA
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KOLÉBKA

 včetně dálkového ovladače pro ovládání 

melodií a světla

 výšku kolébky je možné nastavit  

do 4 úrovní

 vnější dekorace s volánkem 

 potah lze prát v pračce

 odnímatelná, regulovatelná stříška 

 praktický koš na pleny a další příslušenství 

pro miminko

 měkká matrace součástí postýlky

Stahovací bočnice 
usnadňuje  

přebalování  
miminka.

Zvednutím koleček  
se kolébka změní na postýlku.

Dálkový ovladač  
pro ovládání světla,  

hudby, vibrací  
a kolotoče.

FIALOVÝ 

Rameno kolotoče lze otočit 
a tím si usnadnit přístup  

do vnitřku kolébky.

BÉŽOVÝ MODRÝ RŮŽOVÝ HNĚDÝ KRÉMOVÝ 
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MIRAGE
HIPPO

MIRAGE 
PUPPY

MIRAGE TEDDY

MIRAGE DELUXE 

MIRAGE DELUXE COW

MIRAGE 
DELUXE 

BEAR

MIRAGE 
DELUXE 

PUPPY

MIRAGE 
DELUXE 

HIPPO

MIRAGE 
DELUXE 

TEDDY

34

MIRAGE MIRAGE 
PINK TOYS

MIRAGE 
GRAY BIRD

MIRAGE 
BLUE JEANS

MIRAGE 
BROWN DOT

MIRAGE DELUXE 
PINK TOYS

MIRAGE DELUXE 
GRAY BIRD

MIRAGE DELUXE 
BLUE JEANS

MIRAGE DELUXE 
BROWN DOT

- CESTOVNÍ POSTÝLKA

 otvírací bočnice, matrace

 kapsa na hračky

 jednoduchý mechanismus skládání

 blokace koleček

 transportní obal

 moskytiéra

 

 dvě úrovně pro položení matrace

 modul, který svítí, hraje a vibruje

 přebalovací podložka

 madlo s hračkami

 plastové ochrany rohů

 kapsa na drobnosti

 otvírací bočnice

 včetně matrace

 jednoduchý systém skládání

 blokace kol

 transportní obal s otvory pro kolečka

 moskytiéra

CESTOVNÍ POSTÝLKA
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COWBOY

COFFEE

GIRL MAXI  HIPPO MAXI  PUPPY

MAXI SHEEPMAXI TEDDY

  

MAXI 
37

 polštářek navíc jako dárek
 bavlněný potah
 možnost houpání
 bezpečnostní pásy
 možnost blokace funkce kolébky
 systém jednoduchého skládání
 vícestupňová regulace opěrky  
 nohou i zad
 snímatelné madlo s hračkami
 široký mezinožní pás, který udržuje  
 dítě v bezpečné pozici
 pohodlné přenášení lehátko

 vícestupňová regulace opěrky nohou

 vícestupňová regulace opěrky zad

 možnost houpání

 bezpečnostní pásy

 možnost blokace funkce kolébky

 jednoduché skládání

 široký mezinožní pás, který udržuje dítě v bez-

pečné pozici

 pohodlné přenášení

 snímatelné madlo s hračkamile
há

tk
o 



v

38 39

 dvě pozice opěrky
 pětibodové bezpečnostní pásy
 modul v lehátku:
 – 3 rychlosti jemných vibrací
 – 6 melodií s možností regulace hlasitosti
 Modul v houpačce:
 – 5 rychlostí houpání
 – 3 časové funkce houpání (15, 30 nebo 60 min.)
 – 12 melodií s možností regulace hlasitosti

Houpačka/Lehátko

RŮŽOVÝ 

BÉŽOVÝ 

MODRÝ MÉĎA 

Sportovní kočárek pro panenky  
s lehkou přenosnou korbou  
včetně košíku na nákupy

Sportovní kočárek 
pro panenky  
se třemi koly

Nákupní košík

Dětský golfový  
kočárek  

pro panenky

Sportovní kočárek  
pro panenky

Kocárky pro panenky

Pavla

Zuzka

Žofie

Julie

Natalie



MUSTANG

PONYPONYMUSTANGMUSTANG

PRINCESS

PRINCESS
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FIALOVÝ 

RŮŽOVÝ 

MŘÍŽKA BÉŽOVÁ MŘÍŽKA BÉŽOVÁ MŘÍŽKA HNĚDÁ MŘÍŽKA HNĚDÁ 

Houpací 
koníci
Koník pohybuje ocáskem i tlamou a řehtá. 
Příjemný plyšový materiál. Koník má sedlo 
a dřevěné rukojeti. Volitelně může koník 
mít i plyšového kamaráda, opěrku  
na nohy a třmeny.

JURÁŠEK
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