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KinderwagenKinderwagen

Kinder, ist das ein
 Komfort !

Kinderwagen
2005

821856 Alu-Buggy Slider  camel-rot-blau
Velmi lehký kočárek z ALU
Výborný na cestování

Lehké polohování zad díky suchým zipům
5 bodové upínání dítěte
Otočná přední kola s možností aretace
Pevný a odolný, a přesto prodyšný materiál
Velký nákupní košík
22mm silné trubky- pevné ale lehké

Rozměry a váha

Váha:  6 kg
Výška rukojeti:  95 cm
Složení:  99x35x31 cm

Košíčky na hračky a ukládání věcí

4991 přírodní, barva látky přírodní
4992 bílá, barva látky světle modrá
4993 bílá, barva látky světle růžová

Ručně vyrobené a velmi kvalitně vypracované 
zboží

Obsah sady v kartonu:

3 větší koš s kolečky
57x48x42 cm / 48x47x34 cm / 39x28x28 cm

3 menší košíky
25x21x15 cm

Dovozce do ČR:

Knorr GmbH & Co.KG
Kinder-  und Puppenwagen

Gutenbergstrasse 1
D-96247 Michelau

Emai l :  info@knorr- int .com
URL:  www.knorr- int .com

D E P E M O
Cementářská 19,  Praha 5
Maloobchod:   257811708
Velkoobchod:  257912452
Servis:    728118841
w w w . d e p e m o . c z
i n f o @ d e p e m o . c z
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Kombinovaný lehký kočárek Nizza 
Air včetně tašky 3v1

Tašku 3v1 lze použít jako fusak pro 
dítě s letní nebo zimní (fl eece) stranou 
anebo jako podložku do sportovní 
verze

Výškově nastavitelná přehazovací 
rukojeť

12 palcová  velká nafukovací kola

Polohování zad  a nohou nastavitelné 
až do polohy ležení

Refl exní proužky na boudě

Boudu lze změnit na letní stříšku 
s všitou ochranou proti hmyzu

Lehká Alu konstrukce

Dobré odpružení u všech 4 kol

5 bodové upínání dítěte

Odnímatelná a otevírací přední madlo

Včetně pumpičky

789941 Nizza Air american style

Na sedací části:
prodyšný potah pro dítě

Lehký a skládací hluboký a sportovní kočárek v jednom

3 kolový sportovní kočárek včetně 
tašky 3v1 (letní a zimní verze 
podložky k fusaku)

Možnost otočení korby
22mm stabilní konstrukce z ALU
Výškově nastavitelná rukoje
Polohování zad a nohou nastavitelné 
až do polohy ležení
12 palcová nafukovací kola
Bouda s okénkem
Včetně pumpičky
5 bodové upínání dítěte
Ruční a spojená nožní brzda
Odolný materiál
Kapsa na zadní straně boudy

Rozměry a váha

Váha: 14 kg
Plocha na ležení: 90 x 33 cm
Složení: 93 x 45 x 62 cm

777860 Sport outdoor khaki-beige

777101 Sport Techno anthrazit

- Nizza

- Sport
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Kombinovaná trojkolka Joggy s hloubokou 
korbou

Stabilní konstrukce

Polstrované sedátko

Nastavitelné polohování zad

5-bodové polstrované upínání dítěte

Odnímatelná přední hrazda

Sklápěcí opěrka nohou

Velká 12 palcová nafukovací kola

Velký snímatelný nákupní košík

Spojená zadní brzda

Výškově nastavitelná rukojeť s příjemným 
polstrováním

Sklápěcí bouda s okénkem na vrchní části boudy

Ruční brzda na přední kolo na rukojeti kočárku

Včetně hluboké a sportovní verze

Malá kapsa na zadní části boudy

Uši na obou stranách hluboké vany ke snadnému 
přenášení

Odnímatelná bouda

Nánožník na hluboké korbě

Matrace v hluboké korbě

Rozměry a váha (u sportovní verze)

Váha: 13,2 kg                          
Složení: 95 x 61 x 47 cm
Výška rukojeti: 80 - 110 cm

      802946 Kombi Joggy navy american red

802661 Kombi Joggy marine-hellblau

789850 Nizza outdoor-irish

789869 Nizza sportmix

Rozměry a váha

Váha: 16 kg
Plocha na ležení: 86 x 33 cm
Složení: 97,5 x 63 x 41,5 cm

91855 navy
91800 black

Kosmetický kufřík s přebalovací podložkou

Nejdříve praktický kufřík pro potřeby 
dítěte, potom kosmetický kufřík pro matku

- Joggy Kombi
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789664 Nizza classic marine-midnightblue-mesh-weiß

789101 Nizza outdoor steingrau-kipling weiß-mesh schwarz

Vlastnosti materiálu:
? Dobře udržovatelný materiál
? Odolný materiál proti vodě
? Vysoce moderní barevné provedení
? Pevný materiál

Sportovní trojkolka Joggy

Stabilní konstrukce

Polstrované sedátko

Nastavitelné polohování zad

5-bodové polstrované upínání dítěte

Odnímatelná přední hrazda

Sklápěcí opěrka nohou

Velká 12 palcová nafukovací kola

Velký snímatelný nákupní košík

Spojená zadní brzda

Výškově nastavitelná rukojeť 
s příjemným polstrováním

Sklápěcí bouda s okénkem na vrchní 
části a kapsou na zadní části

Ruční brzda na přední kolo na rukojeti 
kočárku

Rozměry a váha

Váha: 13,2 kg                          
Složení: 95 x 61 x 47 cm
Výška rukojetí: 80 - 110 cm

881939 Joggy marine-camel-orange

881946 Joggy marine-american red-weiß 881856 Joggy caramel-marine-rot

- Joggy
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846947 Crosser american style

Golfové hole Crosser s boudou

Rukojeti přizpůsobené pro příjemné držení

Dobré odpružení kol

Odnímatelná bouda se zavíracím okénkem
a malou kapsou na zadní části boudy

Polstrovaný a pohodlný potah

5- bodové upínání dítěte

Odnímatelná přední hrazda

Jednoduché skládání

Velká nákupní síťka pod kočárkem

Několik poloh opěrky zad

Velmi dobrá manipulace díky předním otáčecím 
kolům, možnost aretace

Jednotlivé brzdy na zadních kolech

Rozměry a váha

Váha: 8,7 kg                          
Složení: 107 x 32 x 39 cm
Výška rukojetí: 95 cm

846505 Crosser schilf-sand-schwarz 846501 Crosser marine-camel

789203 Nizza marine streifen-bunt sand mesh-marine

789840 Nizza marine-schlamm-mesh weiß

- Crosser
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789838 Nizza cinnemon-marine-orange-mesh schwarz

789831 Nizza navy-sand-kipling white-mesh weiß

Bouda s odnímatelnou zadní kapsou

Prodyšná úprava na sedací části

Tašku 3v1 lze použít jako přenosnou tašku 
nebo, fusak pro dítě s letní nebo zimní 
(fleece) úpravou 

845822 Alu-Buddy outdoor irish kipling-ivory
Sedací část měkce prošívaná s materiálem

845820 Alu-Buddy outdoor ivory
Sedací část měkce prošívaná s materiálem

845838 Alu-Buddy navy-cinnemon

Včetně boudy s okénkem a kapsou
Sedací část měkce prošívaná s materiálem
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84501 Alu-Buddy navy-american red

Polohovací golfové hole Alu – Buddy

Sedací část s prodyšným materiálem

Lehká konstrukce z Alu

Dvě polstrovaná ergonomická držadla

Odnímatelná bouda a přední madlo

Polohování zad a nohou jednoduše 
ovladatelné 

5 bodové upínání dítěte

Brzda na obě zadní kola

Polohování zad ovladatelné jednou rukou

Zavírací okénko na boudě pro kontrolu dítěte

Velmi skladný kočárek pro cestování

Lehká plastová kola

Velká nákupní síťka

Odpružení na všech 4 dvojitých kolech

Přední otáčecí kola s možností zajištění

Sluneční sklápěcí stříška na boudě

Rozměry a váha

Váha: 8,8 kg
Výška rukojetí: 102 cm
Plocha na ležení: 83 x 35 cm
Složení: 99 x 38 x 33 cm

Sedací část z prodyšného materiálu, 
vyšitý sportovní motiv na upínání a 
popruh s refl exními pruhy

Bouda s okénkem na boudě, se 
sluneční stříškou a s refl exními proužky 
pro bezpečnost

3322850 Streeter outdoor irish
včetně tašky 3v1

3322852 Streeter navy-lightblue
včetně tašky 3v1

3322101 Streeter modern-style
včetně tašky 3v1

Taška 3v1
? Přenosná taška
? Fusak pro dítě
? NOVĚ! Podložka s letní a zimní (fleece)  
    stranou

Kombinovaný ALU kočárek Streeter s taškou 3v1

Možnost otočení korby
Konstrukce z ALU
12 palcová polyuretanová kola
Vysoký komfort jízdy díky samostatně zavěšeným 
tlumičům předního kola
Výškově stavitelná rukojeť
Ruční brzda na přední kolo
Sedací část s prodyšnou úpravou materiálu
Odnímatelná zadní část boudy s novou kapsou
Včetně pumpičky
Polohování zad a nohou nastavitelné až do polohy ležení

Rozměry a váha

Váha: 14 kg
Plocha na ležení: 84 x 32 cm
Složení: 92 x 62 x 60 cm

- Buddy - Streeter
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73413 Cruiser 3 smokeblue

73414 Cruiser 3 camel-navy

73415 Cruiser 3 skyblue

Kombinovaný kočárek včetně tašky a nánožníku

Stabilní odpružená konstrukce
Možnost otočení korby
Výškově nastavitelná rukojeť s refl exními kolečky
Polohování zad a nohou až do polohy ležení
Dobře polstrované sedátko pro sportovní verzi
Ruční brzda pro přední kolo
Odnímatelná přední hrazda
Odepínací zadní část boudy
12 palcová polyuretanová kola
Refl exní proužky na důležitých místech
Možnost nastavení délky podnožníku
Odklápěcí okénko na vrchní části boudy
Sklápěcí sluneční stříška na boudě proti slunci a větru
Odnímatelná taška na zadní části boudy
Včetně nánožníku

Rozměry a váha

Váha: 18 kg

Plocha na ležení: 98,5 x 33 cm

Složení:

77 x 63 x 58 cm

Malá taška z boudy

Vlastnosti materiálu:

? Dobře udržovatelný materiál

? Pevná a prodyšná úprava

? Odolný materiál proti větru

? Módní barvy

74410 Cruiser 4 navy-camel

74411 Cruiser 4 smokeblue

74412 Cruiser 4 navy-skyblue

Rozměry a váha

Váha: 19 kg

Plocha na ležení: 98,5 x 33 cm

Složení:

88 x 63 x 47 cm

Malá taška z boudy
Ve sportovním     
provedení

Kombinovaná 4 kolový kočárek s nánožníkem

Stabilní odpružená konstrukce
Možnost otočení korby
Výškově nastavitelná rukojeť s refl exními kolečky
Velký nákupní košík
3 možné polohy zad
Dobře polstrované sedátko pro sportovní verzi
Spojená brzda
Odnímatelná přední hrazda
Možnost odepnutí zadní části boudy – letní stříška
10 palcová polyuretanová kola
Refl exní proužky na důležitých místech
Možnost nastavení délky podnožníku
Odklápěcí okénko na vrchní části boudy
Sklápěcí sluneční stříška na boudě proti slunci a větru
Odnímatelná taška na zadní části boudy
Včetně nánožníku

Vlastnosti materiálu

? Dobře udržovatelný materiál

? Pevná a prodyšná úprava

? Odolný materiál proti větru

? Módní barvy

- Cruiser 3 - Cruiser 4


