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Blueberry
č. 00610

Appletree
č. 00612

Black
č. 00617

2 odnímatelné/nastavitelné stříšky

Reflexní
pětibodový
bezpečnostní pás
Ovladač skládání
s pojistkou

2 odnímatelné
dětské pulty

Tlumiče
zadních kol

2 pozice podnožky
pro dítě
vpředu a uprostřed

Tlumiče předních kol

Aretace otočného předního
kola

Včetně 2 univerzálních
adaptérů na autosedačku

Pozice opěradla
110°
130°

0°

Bezpečnostní pásy

Pěnová rukojeť

Síťované kapsy

Zadní sedátko
s tříbodovým pásem

Utahovací pásy

Stupátko
pro stojící dítě

Přídavné
třetí sedadlo

Spojené parkovací brzdy
s tlumiči zadních kol

Rozměry

35,5cm
117 cm

160 cm
54,5 cm
143,5 cm

54,5 cm

O produktu:
Vezměte s sebou celou rodinu!
Máte 3 děti a potřebujete se někam dostat? Pak si přečtěte o tomto trojkočárku. Kočárek Joovy Big
Caboose je výrazně jiný než ostatní trojkočárky. NENÍ pro trojčata. Je pro rodiny s jedním batoletem
a mladšími dvojčaty, nebo zkrátka pro 3 malé děti.
Jelikož stále čtete, jistě se chcete dozvědět víc. Zde jsou další skvělé věci o tomto produktu: Kočárek Big
Caboose má 2 sedadla v plné velikosti a zadní sedadlo poskytuje spoustu místa na nohy. Obě sedadla
jsou sklápěcí a každé z nich je vybaveno odnímatelnou stříškou, vyjímatelným dětským pultem, nastavitelnou
podnožkou a odnímatelným adaptérem na dětskou autosedačku! Ano, je možné umístit na Big Caboose
najednou DVĚ autosedačky! A zatímco v nich jsou 2 miminka, batole může sedět na zadním sedátku
nebo stát na stupátku. Stejně tak funguje i jiná kombinace 3 malých dětí. Varování: Děti si jízdu vzadu na
kočárku tak zamilují, že možná budete nuceni jej používat mnohem víc než jste čekali!
Jak jistě víte, běžný kočárek má nosnost 15 kg. Oproti tomu Big Caboose uveze až 58 kg! Na řízení
takového kočárku už je trocha síly zapotřebí. Také kvůli jeho rozměrům nemusí být snadné zatáčení, ale
my jsme do všech kol umístili zapouzdřená ložiska a tak je jakákoli manipulace při řízení kočárku velice
snadná! Navíc nové tlumiče kol dobře tlumí nárazy pří jízdě. Díky malé šířce se lépe vjíždí do dveří,
chodeb a uliček. Závěrem nutno říci, že Big Caboose je i složený poměrně velký, na jeho přepravu je
potřeba velký automobil. Každopádně je až nápadně lehký - pouhých 16,78 kg! Pro bližší informace
prosím navštivte webové stránky firmy Joovy.
Co nesmíme zapomenout, je také obrovský úložný prostor, kterým je Big Caboose vybaven! Užijte si výlety
s rodinou naplno díky Big Caboose!

Specifikace:
Hmotnost:

Zadní sedátko/stupátko - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - složený kočárek:

Přední sedadla - Věk / max.hmotnost:

Rozměry - rozložený kočárek:

Autosedačka - Věk:
0+

16,78 kg

2,5 roku + / 20 kg / 110 cm

35,5 cm x 54,5 cm x 160 cm

117 cm x 54,5 cm x 143,5 cm

6 měsíců + / 18 kg

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Quido Bergmann, spol. s.r.o., Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, Email: info@learningtoys.cz, www.learningtoys.cz

Black
č. 00607

Purpleness
č. 00603

Appletree
č. 00602

Pěnová rukojeť

Odnímatelná/nastavitelná stříška

Ovladač
skládání
Odnímatelný dětský pult
Bezpečnostní
pojistka

Držadla pro stojící dítě

Nastavitelný
pětibodový pás

2 pozice podnožky

Aretace předního
otočného kola
Tlumiče předních kol

Pozice opěradla
Zadní sedátko
s tříbodovým pásem

97°
124°
148°

0°

Polstrované / nastavitelné
zadní sedátko

Síťovaná kapsa
Univerzální adaptér
na autosedačku

Zadní sedátko
s tříbodovým pásem

Bezpečnostní pás na
autosedačku

Utahovací pásy

Stupátko
pro stojící dítě

Reflexní pětibodový pás

Přídavné
zadní sedadlo

Rozměry

26,5 cm
105,5 cm

54,5 cm
96,5 cm

54,5 cm

109 cm

O produktu:
Vzhůru na palubu!
Vycházka s dvěma dětmi nikdy nebyla snazší. S univerzálním kočárkem Caboose Stand-On Tandem
může starší dítě stát na patentovaném stupátku nebo sedět na sedátku, zatímco to mladší jede
pohodlně vpředu. Když se stojící dítě unaví, může si odpočinout na polstrovaném zadním sedátku. Díky
univerzálnímu systému uchycení pro autosedačku můžete v kočárku Caboose vozit svůj nový přírůstek
hned od narození.
I rodiče si s kočárkem Caboose přijdou na své, je totiž lehký a složený je velmi kompaktní. Také má
velký úložný košík a kapsy na cokoli, co s sebou budete potřebovat. Neustálé vytahování a usazování
těžšího dítěte z kočárku a do kočárku, když chce vidět ven a najednou je zase unavené - to je minulost
díky kočárku vybavenému zadním stupátkem/sedátkem.
Kočárek Caboose je kompatibilní se zadním stupátkem řady Caboose Too, které lze použít od 6 měsíců
věku.
S kočárkem Caboose Stand-On Tandem bude vycházka se dvěma dětmi úplná hračka!

Specifikace:
Hmotnost:

Zadní sedátko/stupátko - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - složený kočárek:

Přední sedadlo - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - rozložený kočárek:

Autosedačka - Věk:

11,79 kg

2,5 roku + / 20 kg / 110 cm

26,5 cm x 54,5 cm x 109 cm

105,5 cm x 54,5 cm x 96,5 cm

6 měsíců + / 20 kg / 100 cm

0+

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Quido Bergmann, spol. s.r.o., Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, Email: info@learningtoys.cz, www.learningtoys.cz

Orangetree
č. 00908

Black
č. 00907

Appletree
č. 00909

Blueberry
č. 009010

Toto přídavné sedadlo umožňuje používat Caboose
kočárek se dvěma malými dětmi. Později lze
snadno přeměnit zpět na “Stand-On-Tandem” pro
starší dítě (od 2,5 roku).

Jednoduše přetvořte “Stand-On-Tandem”
v dvousedadlový kočárek.

Pozice opěradla
110°

110°

130°

130°

148°

0°

0°

Zadní sedadlo
Caboose Too

Přední sedadlo
typ Caboose a Big Caboose
Přední sedadlo Caboose Ultralight

Kompatibilní s Caboose,
Big Caboose a Caboose
Ultralight.

Zadní sedadlo:
od 6 měsíců věku,
max. hmotnost 20 kg

Autosedačku je možné usadit
na místě předního sedadla
pomocí univerzálního adaptéru.

Umožňuje použít
Caboose se dvěma
malými dětmi.

Kompatibilní s Caboose,
Big Caboose a Caboose
Ultralight

Kvalitní tkanina 600D
a pětibodový
bezpečnostní pás

O produktu:
Je ještě něco lepšího než kočárek Caboose a Caboose Ultralight? Co takhle ještě extra sedadlo v plné
velikosti? Ano, Caboose a Caboose Ultralight je možné vybavit ještě jedním extra sedadlem v plné
velikost díky doplňkovému produktu Caboose Too seat.

Tento doplněk během minuty přemění tandem Caboose v plnohodnotný dvousedadlový kočárek.
Přídavné sedadlo Caboose Too seat se umístí rovnou na zadní stupátko a rám kočárku. Sedadlo je
polohovatelné a vybavené pětibodovým bezpečnostním pásem, stejně jako přední sedadlo. Caboose
Too je perfektním řešením pro rodiny s dvěma podobně starými dětmi hledající kompaktní dvojkočárek.
Caboose Too poskytuje plný komfort dětem, které jsou ještě příliš malé na to, aby seděly jen na zadním
sedátku nebo používaly stupátko. V této sestavě pak můžete kočárek používat až do té doby, dokud
starší dítě nedosáhne věku, kdy bude chtít stát vzadu na stupátku nebo sedět na sedátku.

S tímto doplňkem “Caboose Too Seat” se kočárek Caboose změní v dvojkočárek s dvěma sedadly plné
velikosti! Kočárek Caboose i Caboose mají nosnost 20 kg na jedno sedadlo. (Celková nosnost kočárku
40 kg.)

Specifikace:
Caboose Too Seat - Věk / max.hmotnost (norma ASTM USA):
od 6 měsíců / 20 kg
Caboose Too Seat - Věk / max. hmotnost (norma EN 1888 Europe):
od 6 měsíců / 15 kg

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Quido Bergmann, spol. s.r.o., Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, Email: info@learningtoys.cz, www.learningtoys.cz

Blueberry
č. 00670

Greenie
č. 00672

Orangie
č. 00675

Black
č. 00677

Úložný prostor
s 2 držáky na kelímek
a 2 velkými kapsami

Velká odnímatelná/
nastavitelná stříška

Ovladač
skládání
Odnímatelný dětský pult
Bezpečnostní pojistka

Držadla pro stojící dítě

Reflexní pětibodový
bezpečnostní pás

2 pozice podnožky

Polstrované
nastavitelné
zadní sedátko

Tlumiče zadních kol

Aretace předního
otočného kola
Tlumiče předních kol

Pozice opěradla
97°
124°
148°

0°

Nové 3 pozice u předního
sedadla se sklápěním až
do 148˚ pro nejmenší
nebo dřímající děti.

Úložný prostor
a kapsa na zip

Univerzální
adaptér
na autosedačku

Zadní sedátko
s tříbodovým pásem

Bezpečnostní pás
na autosedačku

Utahovací pásy

Stupátko
pro stojící dítě

Uzavřená ložiska
ve všech 6 kolech

Kompatibilní
s přídavným
sedadlem Caboose
Too Rear seat

Nové spojené parkovací
brzdy s tlumiči

Rozměry

26,5 cm
105,5 cm

109 cm
54,5 cm
96,5 cm

54,5 cm

Model Ultralight Caboose je v současnosti nejlehčí a nejlépe ovladatelný tandemový dvojkočárek.
Patentovaný design “Stand-On-Tandem” vynalezl již dědeček ve Velké Británii.

Se svými 9,9 kilogramy je Caboose Ultralight o 20 % lehčí než originální Caboose a mnohem lehčí než
většina jiných dvojkočárků. A díky své minimální hmotnosti je řiditelný i jednou rukou! Děti naprosto milují
tu nezávislost a “cool” prvky, které Caboose nabízí. Navíc umožňuje vašemu batoleti, aby se samo
rozhodlo, jestli půjde pěšky, pojede ve stoje nebo se poveze v sedě. Rodiče jsou ušetřeni neustálého
vyndavání a opětovného usazování dítěte do sedadla. Caboose Ultralight nabízí moderní styl a jeho
pevný nylonový potah (600D) je k dostání v sytých výrazných barvách: Bleueberry (Borůvka),
Orangie (Pomeranč), Greenie (Zelené jablko), Black (Černá).

Jako kočárek poskytující široké možnosti a flexibilitu je Joovy Ultralight Caboose skvělou investicí pro
Vaši rostoucí rodinu.

Příslušenství:
• Neoprenová úložná kapsa
• Pláštěnka
• Velká stříška proti slunci
• Uzavřená ložiska ve všech kolech
• 3 pozice opěradla
• pětibodový pás na předním sedadle
• tříbodový pás na zadním sedátku
• Adaptér na autosedačku
• Kompatibilní s přídavným sedadlem Caboose Too Rear Seat

Specifikace:
Hmotnost:

Zadní sedátko/stupátko - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - složený kočárek:

Přední sedadlo - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - rozložený kočárek:

Autosedačka - Věk:

9,9 kg

2,5 roku + / 20 kg / 110 cm

26,5 cm x 54,5 cm x 109 cm

105,5 cm x 54,5 cm x 96,5 cm

6 měsíců + / 20 kg / 100 cm

0+

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Quido Bergmann, spol. s.r.o., Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, Email: info@learningtoys.cz, www.learningtoys.cz

Ergo Caboose
č. 439

Velká odnímatelná/
nastavitelná stříška

Odnímatelná zadní stříška
s bočními síťovanými okénky
a vrchní otevíratelnou částí na zip

Reflexní
pětibodový
bezpečnostní pás

Bezpečnostní
pojistka
Automatický
ovladač skládání
na pravé i levé
straně

Odnímatelný
otočný dětský pult
s držákem na
hrneček

Držadla
pro stojící dítě

Ergonomické
síťované sedadlo
s 2 polohami opěrky

Měkká
tvarovaná
opěrka

Přední silikonový
chránič nohou
Podnožka

Aretace
otočného kola
Rychloupínací gumová
zadní kola s uzavřenými
ložisky

Purpleness

Naklápěcí
ložisko Igus®
Zapouzdřená
ložiska
Red

Gumová kola
Modernizované
pístové tlumiče kol
Black

Nadstandard - Potahy sedadla Deluxe

Modernizované přední sedadlo
s magnetickou pákou polohování

Polohy opěradla

Univerzální
adaptér na
autosedačku

110°
130°

Zadní odklápěcí sedátko
s tříbodovým pásem
0°

Stupátko
Spojené parkovací brzdy

Obrovský úložný koš s postranními
síťovanými kapsami
Držáky na hrneček
jsou součástí výbavy

Snadný přístup do úložného koše
díky odklápěcímu sedátku

38 cm
106,5 cm

124,5 cm
61 cm
124,5 cm

61 cm

O produktu:
Nový Ergo Caboose je lepší než kdykoli předtím! Díky zpětné vazbě od zákazníků jsme dokázali tento
stylový tandemový kočárek pěkně vyladit.
Za prvé jsme vylepšili stříšku proti slunci o pevný rám, aby s ní vítr nemohl hýbat. Oproti standardním je stále
obrovská a poskytuje výbornou ochranu proti slunci, čímž je značka Joovy dobře známá. Inovační zadní stříška
(odnímatelná) byla navržena kvůli možnosti poskytnout i zadnímu dítěti plnou ochranu proti slunci a možnost
otevírání části stříšky zipem je zde proto, aby si dítě mohlo stoupnout. Děti to milují a připadají si “cool”!
Za druhé, vylepšili jsme pístové tlumiče na předních kolech, Tak je zajištěna lepší práce předních
gumových kol a dítě si tak může užít pohodlnou jízdu, aniž by se rodiče moc namáhali. Nic nejede
lépe než Ergo Caboose!
Za třetí, vylepšili jsme také systém sklápění opěradla o magnetickou páku pro snazší polohování, za což
toto sedadlo získalo ocenění.
Síťované sedadlo je v současné době nejmodernějším kočárkovým sedadlem na trhu. Toto ergonomicky
navržené sedadlo předchází případným otlakům, váhu dítěte roznáší rovnoměrně na celé sedadlo. Tato
technologie funguje i při maximálním navrženém zatížení.
Aby i rodiče měli život snazší, je pult u předního sedadla otočný ven a dítě se tak mnohem snáze
v sedačce připoutává a odpoutává. Pult je odnímatelný a samostatné držáky na hrneček může
používat starší dítě.
Úložný košík je prostorný a dobře přístupný; zadní sedátko je navíc odklápěcí pro volný přístup do košíku.
Zvenku na košíku jsou síťované kapsy pro snadné ukládání menších věcí, které je třeba mít při ruce.
Adaptér na autosedačku je součástí výbavy a jeho umístění je zkrátka skvělé... maminky milují možnost
mít své malé novorozené miminko vzadu na kočárku a stále na dosah ruky.
Vyzkoušejte nový Ergo Caboose! Zamilujete si to stylové přepravování celé rodiny v naprostém pohodlí.

Specifikace:
Hmotnost:

Zadní sedátko/stupátko - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - složený kočárek:

Přední sedadlo - Věk / max. hmotnost / max. výška:

Rozměry - rozložený kočárek:

Autosedačka - věk:

13,61 kg

2,5 roku + / 20 kg / 110 cm

38 cm x 61 cm x 124,5 cm

106,5 cm x 61 cm x 124,5 cm

6 měsíců + / 20 kg / 100 cm

0+

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Quido Bergmann, spol. s.r.o., Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, Email: info@learningtoys.cz, www.learningtoys.cz

Black
č. 00687

Orangie
č. 00685

Greenie
č. 00682

Blueberry
č. 00680

Pěnová držadla
Odnímatelná XXL
stříška proti slunci

Odnímatelné polštářky
na pásech

Úchyt pro přenášení

Plně nastavitelný pětibodový
bezpečnostní pás
Síťované kapsy
u sedadla

Nastavitelná
podnožka

Aretace předního
otočného kola

Pozice opěradla
110°

Pozice sklápění
bez omezení
149°

13°

Seda

dlo

Kontrolní okénko s krytem

2 držáky
na hrneček

Kapsa na zip

Ovladač
skládání
Pojistka ovladače
skládání

Vynikající
opora zad

2 síťované kapsy

Rozměry

42 cm
108 cm

106,5 cm
34,5 cm
77,5 cm

52,5 cm

O produktu:
Nový vylepšený kočárek Joovy Groove je konečně na trhu! Nazvat kočárek pouze vylepšeným je
velice skromné tvrzení, protože ve skutečnosti je od shora dolů úplně nový.
První, co Vás upoutá hned, když otevřete krabici, je silný hliníkový rám ve tvaru obdélníku technického
vzezření spojený s potahem té nejčistší tkaniny kvality 600D! V nabídce je v barvách Bleuberry (Borůvka),
Greenie (Zelené jablko), Orangie (Pomeranč) a Black (Černá). Rozevřete obrovskou sluneční stříšku
a ustupte o krok vzad... Jste hrdým majitelem té nejhezčí a zároveň nejlépe fungující kočárkové
stříšky, jaká dnes existuje. Už je to tak, i kočárek Groove je skvělou volbou!
Charakteristika v hlavních bodech:
• Plně nastavitelný pětibodový pás s odnímatelnými polštářky
• Obrovská odnímatelná stříška s kontrolním okénkem pro rodiče
• Síťované kapsy u dětského sedadla
• 2 držáky na hrnečky pro rodiče
• Úložná kapsa na zip
• Automatický ovladač skládání a držadlo pro přenášení
• Pozice sklápění bez omezení až do 149 stupňů
• Prostorný úložný košík
• Zapouzdřená ložiska ve všech kolech
• Nastavitelná podnožka
• Reflexní barvy pro zvýšení bezpečnosti
• Skvělý zákaznický servis u společnosti Joovy
Všechny tyto vlastnosti se kloubí v necelých 8 kg vážící dětské kárce z dílny Joovy. S výškou 108 cm,
ložisky ve všech kolech a pohodlnou sedačkou pro dítě nebyla jízda s kočárkem nikdy snazší!

Specifikace:
Sedadlo - Věk / max. hmotnost:

Hmotnost:
7,71 kg

6 měsíců + / 25 kg

Rozměry - složený kočárek:
42 cm x 34,5 cm x 106,5 cm

Rozměry - rozložený kočárek:
108 x 52,5 cm x 77,5 cm

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: Quido Bergmann, spol. s.r.o., Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
Tel: +420 732 800 709, Email: info@learningtoys.cz, www.learningtoys.cz

Blueberry
č. 00810EU

Purpleness
č. 00813EU

Triple Black
č. 00817EU

Charcoal
č. 00819EU

Pěnová držadla

Odnímatelná XXL
stříška proti slunci

Plně nastavitelný
pětibodový pás

Síťované kapsy
u sedadla

Nastavitelná
podnožka

Aretace předního
otočného kola

Pozice opěradla
110°

149°

13°

Seda

dlo
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bez omezení

Držák na hrneček

Kontrolní okénko s krytem

Kapsa na zip

Ovladač
skládání
Pojistka ovladače skládání

Vynikající opora
zad

2 síťované kapsy

Rozměry

32 cm
103,5 cm

101,5 cm
33 cm
85 cm

53,5 cm

O produktu:
Neuvěřitelný Joovy Groove má nového sourozence: Groove Ultralight! Vy jste ho chtěli a my jsme Vám
ho vyrobili - Groove, který je skoro o 2 kg lehčí! Perfektní do města a na snadné rychlé cestování. Joovy
Groove Ultralight dokázal nemožné a obsáhl v sobě komfort, kvalitu a nízkou hmotnost. To vše s dobrým
vzhledem, jaký je od produktů značky Joovy očekáván. Se svými 5,81 kg patří Groove Ultralight mezi
nejlehčí kočárky na trhu. A kompromisy nemusíte dělat v ničem! Groove Ultralight má pozice sklápění
opěradla bez omezení, obrovskou stříšku proti slunci, moderní Joovy vzhled a nejlepší zákaznický servis.
Součástí výbavy je:
• XXL stříška proti slunci
• držadlo na přenášení
• pětibodový pás
• Síťované kapsy u dětské sedačky
• Držák na hrneček/síťovaná kapsa
• Automatický ovladač skládání
• Pozice sklápění bez omezení až do 149 stupňů
• Prostorný úložný košík
• Nastavitelná podnožka
• Reflexní barvy pro zvýšení bezpečnosti

Specifikace:
Sedadlo - Věk / max. hmotnost:
3 měsíce + / 25 kg

Hmotnost:
5,81 kg
Rozměry - složený kočárek:
32 cm V x 33 cm Š x 101,5 cm D
Rozměry - rozložený kočárek:
103,5 cm V x 53,5 cm Š x 85 cm D
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