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bebidoo prodává výlučně lifestylové 
výrobky značky Chic o bello

Stylové doplňky hodící se pro každou 
příležitost a skvěle kombinovatelné 
se všemi našimi dětskými kočárky

Vítej na světě – bebidoo

Dělat od začátku správné kroky a nejít prostě jen nějakou cestou, nýbrž vždy 

jen tou nejlepší – přesně to přejeme všem dětem a jejich rodičům. Zároveň 

je to pro nás nejdůležitějším podnikatelským cílem: bebidoo creation je nová, 

inovativní kolekce dětských kočárků, jejichž prostřednictvím chceme počínaje 

prvním dnem co nejúčinněji pomáhat rodičům v Německu a na celém světě. 

Kolekcí bebidoo plynule navazujeme na dlouholetou tradici výroby a odbytu 

dětských kočárků firmy Knorr. Tato zkušenost se spolu s inovativními nápady, 

nejmodernějšími materiály a výrobními způsoby snoubí ve vývoji a designu 

značky bebidoo creation. Výsledkem jsou moderní kočárky, které nejenže 

vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků, ale také skvěle vyhovují běžným 

potřebám dnešních rodin. Jak zjistili odborníci, hned po porodu začínají děti 

vnímat své okolí v pozoruhodných detailech. Moderní, promyšlené návrhy – 

i z pohledu dítěte v kočárku – jsou tedy důležité, stejně jako praktické technické 

detaily, jež pomáhají rodičům, kteří se často někam přemisťují a chtějí bez 

problémů skloubit rodinu a povolání. Výrobky bebidoo jsou nadto vybaveny 

obzvlášť pohodlnou a širokou sedací a ložnou plochou. Vědci došli k závěru, 

že dostatečná strava a dobré životní podmínky populace vedou k růstu velikosti 

a váhy dětí.

Dětský kočárek musí vyhovovat potřebám všedního dne. To znamená, 

že manipulace s kočárkem musí být snadná a přímočará. Zpracování musí 

vynikat kvalitou, aby výrobek zvládl nároky, jež jsou na něj dennodenně kladeny. 

Dáváme si velice záležet na vývoji lehkých hliníkových konstrukcí, aby rodiče 

co nejméně zatěžovaly převážení a manipulace s našimi výrobky. Naši technici 

pravidelně z ortopedického hlediska optimalizují funkčnost a design kočárků. 

Vývoj a design dětských kočárků bebidoo proto probíhá výlučně v německém 

sídle naší firmy a při vývoji jsou v našich továrnách na celém světě nepřetržitě 

prováděny kontroly kvality. Naše výrobky přirozeně splňují platné zákonné 

požadavky na kvalitu a zhotovují se podle normy EN1888.

Kočárek od bebidoo creation – aby dnešní děti vykročily do života tou 

správnou nohou!
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Alu Kombi
Alu Fly S včetně lehké, vysoce 
kvalitní tašky na dítě

ultralehký, vysoce kvalitní kombinovaný 

dětský kočárek z hliníku

• 

jen 13,4 kg bez přenosné tašky 

na dítě, takže rodiče manipulace 

příliš nezatěžuje, ortopedicky kvalitní

• 

s lehkou, vysoce kvalitní taškou 

na dítě se stabilní a velkou konstrukcí, 

kterou lze používat jako fusak i na 

sportovní kočárek 

• 

měkká rukojeť s nastavitelnou výškou• 

lehce přetočitelná sedací část• 

pětibodový bezpečnostní pás 

s polstrováním

• 

   
opěrka zad a nohou polohovatelné 

až do pozice vleže 

• 

snadno snímatelná, nafukovací zadní 

kolečka s kuličkovými ložisky

• 

otáčivá přední kolečka s možností 

fixace

• 

snímatelná stříška se zavíratelným 

okénkem, kapsou na zip a ochranou 

proti slunci na zaklapnutí

• 

ze stříšky lze udělat stříšku proti slunci, 

s ochranou proti vypadnutí

• 

  

prostorný, snímatelný koš, zesílená 

konstrukce, z voduodpuzujícího 

materiálu 

• 

  

vnitřní bavlněná vložka• 

vnitřní bavlněná vložka• 

# 809 Alu Fly S

Rukojeť: nastavitelná až do výšky 112 cm  
Rukojeť: nastavitelná až do výšky 112 cm  
Hmotnost: 13,4 kg bez přenosné tašky na dítě  
Složený kočárek:
85 x 50 x 58 cm včetně koleček
Opěrka zad: 45 cm   
Hloubka sedačky: 24 cm

A
lu

 F
ly

 S

80967 - tmavomodrá80961 - koralle

Přetočitelná 
sedací část

80965 - kakaová

80963 - písková

Kolo otočné
   o 360º

Kolo otočné
   o 360º

Výrobce: KNORR
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Alu Kombi          
Alu Fly včetně lehké, vysoce kvalitní 
tašky na dítě

ultralehký, vysoce kvalitní dětský kočárek 

s hliníkovou přehazovatelnou rukojetí

• 

jen 13,4 kg bez přenosné tašky na dítě, 

takže rodiče manipulace příliš nezatěžuje, 

ortopedicky kvalitní

• 
  

s lehkou, vysoce kvalitní taškou na dítě 

se stabilní a velkou konstrukcí, kterou 

lze používat jako fusak i na sportovní 

kočárek

• 

měkká, přehazovatelná rukojeť, se 

kterou můžete dítě otočit po nebo proti 

směru jízdy 

• 

opěrka zad a nohou polohovatelná 

až do pozice vleže  

• 

snadno snímatelná nafukovací kolečka 

s kuličkovými ložisky 

• 

snímatelná stříška se zavíratelným 

okénkem, kapsou na zip a ochranou 

proti slunci na zaklapnutí 

• 

ze stříšky lze udělat stříšku proti slunci, 

s ochranou proti vypadnutí  

• 

prostorný, snímatelný koš, zesílená 

konstrukce, z voduodpuzujícího 

materiálu 

• 

reflexní pruhy• 

vysoká schopnost absorbovat nárazy 

díky pérování otočné části 

  

• 

vysoce kvalitní outdoorové materiály, 

omyvatelné a měkké polstrování ze 

síťoviny v sedačce

• 

vnitřní bavlněná vložka• 

lze složit na velmi malý rozměr• 

Manipulace nezatěžuje

rodiče - z ortopedického 

hlediska kvalitní

80388 - šedá 80399 - klasická 80386 - mocca

80387- stříbrná

80387- krémová

A
lu

 F
ly

# 803 Alu Fly

Rukojeť: nastavitelná až do výšky 112 cm
Ložná plocha cca 89 x 33 cm  
Hmotnost: 13,4 kg bez přenosné tašky na dítě
Složený kočárek:
85 x 50 x 58 cm včetně koleček
Zádová opěrka: 45 cm  
Hloubka sedačky: 24 cm

Jen 15,5 kg

včetně tašky na dítě

Rukojeť



# 808

Liegefläche: 90 x 34 cm  
Gewicht: 20 kg inkl. TT  
Zusammengelegt: 89 x 60 x24 cm 
mit Rädern

808856 – oceánově modrá808857 - čokoládová

807114 - antracitově červená
Tentýž model – 

2 různé tašky na dítě

M
ik

o

Kombinovaný hliníkový dětský 
kočárek Miko

lehce přehoditelná sedací část 

s pětibodovým pásem

• 

měkká rukojeť s nastavitelnou výškou• 

opěrka zad a nohou polohovatelná 

až do pozice vleže

• 

přední kolečka s možností fixace, 

12-tipalcová nafukovací zadní kolečka 

s kulovými ložisky

• 

polohovatelná a snímatelná stříška 

se zavíratelným okýnkem a taškou 

na různé potřeby 

• 

včetně tašky na dítě, kterou lze 

přestavět na fusak

• 

snímatelný bezpečnostní třmen, 

velký koš na tašky

• 

ultralehká hliníková konstrukce• 

5

808855 - šedočervená

807116 - antracitově modrá

# 808 Alu Miko                          
s komfortní taškou

# 807 Alu Miko                          
s měkkou taškou na dítě

Ložná plocha: cca 90 x 34 cm  
Hmotnost: 20 kg včetně tašky na dítě  
Složený kočárek:
89 x 60 x 24 cm včetně koleček

Kolo otočné 
o 360º

Přetočitelná
sedací část

Kolo otočné 
o 360º

Výrobce: KNORR

Přetočitelná
sedací část
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762219 - čokoládová 762211 - olivová

Extra široké 

sedátko

Kombinovaný dětský kočárek Milan 
s multifunkčním rámem

multifunkční rám na sportovní kočárek 

a dětskou vaničku

• 

snadno přetočitelná sedačka• 

rukojeť s nastavitelnou výškou• 

plynulé přestavení na sportovní kočárek• 

otáčivá přední kolečka s možností fixace  • 

otáčivá přední kolečka s možností fixace• 

pětibodový bezpečnostní pás a snímatelný

bezpečnostní řemen

• 

dvojitá brzda u zadních desetipalcových 

nafukovacích koleček s kolečkovými ložisky

• 

ultralehká hliníková konstrukce• 

včetně ochranné přikrývky• 

# 799 Alu Milan

Ložná plocha: cca 89 x 33 cm   
Hmotnost: 16 kg Konstrukce s kolečky
Složený kočárek:
108 cm x 61 cm x 44 cm

# 762 Alu Cruiser

Ložná plocha: cca 89 x 33 cm
Hmotnost: 21 kg včetně tašky na dítě 
Složený kočárek: 
108 cm x 61 cm x 44 cm

Informace o bebidoo
Od 90. let 20. století vědí 
výzkumníci s jistotou, že díky 
genetické výbavě, výživě 
a životním podmínkám, kterým 
se těšíme, jsou děti větší a těžší 
než dříve.
bebidoo na tento vývoj reaguje: 
některé z našich modelů, např. 
hliníkový Cruiser 6, mají širší 
sedačku.

762222 - tmavě červená

79905 - červená

Kombinovaný hliníkový dětský 
kočárek Cruiser 6

Možnost otáčení korby, takže dítě 

může sedět po i proti směru jízdy

• 

měkká rukojeť s nastavitelnou výškou• 

opěrka zad a nohou polohovatelná 

až do pozice vleže 

• 

lehká hliníková konstrukce s možností 

fixace předních kol 

• 

včetně velké, pohodlné tašky na dítě 

3 v 1 (lze z ní dělat fusak nebo sedátko), 

stabilní konstrukce tašky

• 

  

Kolo otočné 
o 360º

Kolo otočné 
o 360º

Přetočitelná
sedací část

Přetočitelná
sedací část
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Kombinovaný hliníkový kočárek 
Scooter s přehazovatelnou rukojetí, 
taškou na dítě a otáčivými kolečky

velmi lehká hliníková konstrukce• 

sportovní vložku lze snadno nastavit 

po i proti směru jízdy

• 

  opěrka zad polohovatelná až do 

pozice vleže, plynule nastavitelná 

opěrka nohou

• 

  12-tipalcová zadní kolečka s kuličkovými 

ložisky, otáčivá přední kolečka 

s možností fixace, rychlé zamykání 

koleček, nafukovací kolečka

• 

  

prostorná nákupní síťka• 

bezpečná nožní brzda
  

• 

stříška, z níž lze udělat stříšku proti 

slunci, střešní okýnko a módní taška

• 

  
 rukojeť s nastavitelnou výškou• 

# 708 Alu Scooter

Ložná plocha: cca 90 x 34 cm  
Hmotnost: 18,4 kg včetně tašky na dítě  
Složený kočárek:
98 x 62 x 45 cm včetně koleček

70898 - zlatá

70896 - čokoládová 70891 - městská šedá

72200 - dětská korba bez konstruk

Kolo otočné 
o 360º

Taška na dítě a střešní 

taška s potiskem

Výrobce: KNORR

Přetočitelná
sedací část
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702822 - námořní modř 702824 - čokoládová

Kombinovaný dětský kočárek 
s taškou na dítě Sunny Star

12-tipalcová nafukovací kolečka• 

rukojeť nastavitelná až do výšky 108 cm• 

opěrka zad polohovatelná až do pozice 

vleže a nastavitelné opěrky nohou 

• 

snímatelný řemen a pětibodový 

bezpečnostní pás

• 

  čtyřnásobné měkké, pohodlné pérování• 

ruční brzda zabírající automaticky 

na obou stranách

• 

  12-tipalcová nafukovací paprsková kolečka • 

stabilní, polstrovaná taška na dítě 

přestavitelná na fusak

• 

# 702 Sunny Star

Ložná plocha: cca 89 x 33 cm   
Hmotnost: 16 kg včetně tašky na dítě
Složený kočárek: 
108 cm x 61 cm x 44 cm

Comfort Buggy Fashion

snímatelná stříška se zavíratelným 
postranním okýnkem a taškou na různé 
potřeby 

• 

opěrka zad nastavitelná do několika poloh• 

jednoduchá zadní brzda, prostorná 

nákupní síťka

•    

pětibodový bezpečnostní pás• 

stříbrně lakovaná konstrukce• 

nastavitelné opěrky nohou a otáčivá 

dvojitá kolečka s možností fixace

• 

praktická rukojeť a pohodlné pérování•   

# 866 Fashion

Výška rukojeti: 99 cm   
Hmotnost: 7 kg   
Složený kočárek: 
108 cm x 42 cm x 30 cm

Fa
sh

io
n

866910 - městská modrá 866909 - print

702823 - elegantní šedá

866912 - městská šedá

Rukojeť

Kolo otočné 
o 360º
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Aluminium Buggy Bebi 33  

velmi lehká hliníková konstrukce 

s ergonomickými držadly

• 

obrovská stříška s okýnkem 

a taškou na různé potřeby

• 

speciální outdoorový materiál• 

pětibodový pás• 

opěrka zad nastavitelná do několika 

pozic, přední nárazník 

• 

velká korba na tašky• 

otáčivá přední kolečka s možností 
fixace

• 

# 805 Alu Cossmos

Výška rukojeti: 108 cm   
Ložná plocha: cca 80 x 39 cm  
Hmotnost: 7,5 kg    
Složený kočárek:   
108 cm x 37 cm x 24 cm

80502 - modrá 80501 - růžová

C
o
ss

m
o
s

Aluminium Luxus Buggy Cossmos

velmi lehká hliníková konstrukce 

s měkkými, ergonomickými držadly

• 

  obrovská stříška s vyklápěcím štítem 

chránícím dítě proti vlivům počasí

• 

bezpečnostní reflektory na stříšce• 

pětibodový pás s bezpečnostními odrazkami• 

držadlo umožňující lepší naskládání • 

jednoruční čtyřnásobné nastavení• 

velká korba na tašky• 

otáčivá přední kolečka s možností fixace• 

extra široké sedátko asi 39 cm, aby se 

dítěti lépe sedělo

•

včetně přední pláštěnky proti dešti• 

# 828 Bebi 33

Výška rukojeti: 108 cm   
Hmotnost: 7,5 kg    
Složený kočárek:   
75 cm x 37 cm x 24 cm

otočná sedací část 

na léto a zimu

k dispozici je také model se 4 kolečky

zboží č. 829

82805 - čokoládová

80503 - černá
Kolo otočné 

o 360º

Kolo otočné 
o 360º

Výrobce: KNORR
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# 866 Fashion

Výška rukojeti: 99 cm   
Hmotnost: 7 kg   
Složený kočárek: 
108 cm x 42 cm x 30 cm

lze ji lehce přichytit

ke kočárku

velmi prostorná

praktické vyjímatelné 

příslušenství

86684 - Neapol

86682 - Londýn

86671 - Řím

86681 - Berlín

Chic o bello 

Více než jen přebalovací taška

Chic o bello je moderní značka, která 

spojuje soudobý a stylový design 

s příjemnými uživatelskými vlastnostmi, 

funkčností a bezpečností.

Chic o bello – funkčnost v novém designu

Chic o bello – až dítě odroste, můžete 

si z ní udělat stylovou módní kabelu

Chic o bello – spousta úložného prostoru, 

vše je samozřejmě vyrobeno bez ftalátů 

a změkčovadel



11

C
h
ic

 o
 b

e
llo

906-027 - Cannes

906-035 - Tanger906-031 -  Londýn

906-030 - Nice

906-038 - Marrákeš906-032 - Derby

906-029 - Marseille

906-036 - Fes

906-028 - Paříž

906-037 - Casablanca906-033 - Oxford

906-025 - Neapol

Všechny typy tašek obsahují 
tyto vyjímatelné části:

velká přebalovací plocha, 50 x 70 cm• 

izolovaný oddíl na láhev (teplý i studený nápoj)• 

kapsa na zip na náhradní plenu• 

bezftalátový pytlík z PVC na mokré 

a špinavé oblečení   
• 

odklápěcí plastová krabička na 

navlhčené ubrousky

• 

vyjímatelné přihrádky• 

díly upevňující tašku na kočárek•

# Taška Hobo  Velikost: 37 x 16 x 74 cm

# Taška na všechno Velikost: 46 x 20 x 38 cm

# Nákupní taška  Velikost: 47 x 27 x 34 cm

906-034 - Brighton

906-006 -  Řím

# Bowlingová taška  Velikost: 46 x 27 x 34 cm

Výrobce: KNORR
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