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Witaj w świecie Jané

Witaj w świecie Jané
Z myślą o Twoim dziecku!

Dawno, dawno temu powstała firma,
która wyspecjalizowała sie w projektowaniu i tworzeniu
produktow dla niemowląt. Już od ponad 80 lat kolejne pokolenia
zaznają nieodpartej radości i komfortu mogąc korzystać z jej
pełnej gamy produktów takich jak wózki, foteliki samochodowe,
łóżeczka, łóżeczka turystyczne i maty, huśtawki, wanienki,
wysokie krzesełka i chodziki.
Tą firmą, która powstała z myślą o dzieciach i dla dzieci jest
Jané. Marka, która od ponad 8 dekad zachwyca innowacyjnymi
rozwiązaniami łaczącymi najwyższą jakość i bezpieczeństwo
oraz zgodny z trendami design. Oferuje doskonałe połączenie
funkcjonalności wraz z nietuzinkowymi kolorami, wzornictwem
oraz formą, umożliwiając dzieciom i rodzicom w niezapomniany
sposób doświadczać kolejnych, magicznych etapów w życiu.

... to podstawowa idea jaka przyświeca marce Jané już od ponad
85 lat! Nacisk na innowacyjność, stylowy design oraz dbałość
o szczegóły zgodnie z oczekiwaniami rodziców pozwalają nieustannie zaskakiwać ich nowymi rozwiązaniami. Rozwiazaniami,
które od lat gwarantują:
• Najwyższą jakość wykonania i materiałów
• Bezpieczeństwo i ergonomię
• Radość bycia rodzicem!

Historia marki Jané
BARCELONA, ROK 1932.

Historia marki Jané zrodziła się z potrzeby, by zapewnić dziecku
komfortowy „środek transportu”. Tym, który podjął się tego wyzwania był… ślusarz Manel Jané. Z miłości do własnego dziecka
i odwiecznym pragnieniu rodzica by zapewnić mu to co najlepsze,
stworzył pierwszy, całkowice składany i wygodny w obsłudze wózek... który okazał się niekwestionowanym hitem! Niebawem, już
jako firma Firma Jané, rozpoczęto produkcję składanych wózków
dziecięcych, które z roku na rok były coraz bardziej innowacyjne
i …niebywale stylowe!
1932: pierwszy całkowicie składany wózek spacerowy.
1935: pierwszy wózek spacerowy z rozkładanym oparciem.
1939: pierwszy wózek głęboki zrobiony z drewna i gumy.
1960-70: „Wózek Królewski z Beneron”: plastikowy kosz pokryty
specjalnym marszczonym materiałem przypominającym kształtem gąsienicę...
Kolejne lata przyniosły coraz bardziej zaawansowane, ergonomiczne i docenione przez rodziców usprawnienia technologiczne,
a przy tym i nowe kategorie produktów jak foteliki samochodowe
i wyposażenia domu. To, co niezmienne dla marki Jané od lat,
to bez wątpienia stuprocentowe zaangażowanie w ciągły rozwój
i badania, by wszystkie produkty Jané zapewniały najwyższy
komfort użytkowania, bezpieczeństwo i znacznie więcej... poczucie pewności i zaufania!
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Centrum badawcze

iSize

WIECEJ NIŻ WYTYCZAJĄ NORMY

LABORATORIUM JANÉ CRASH TEST CENTER
Z uwagi na zaangażowanie JANÉ w bezpieczeństwo dzieci
firma zdecydowała się utworzyć swoje własne centrum badawczo-rozwojowe do testowania fotelików w skrajnych warunkach, aby zapewnić im poziom bezpieczeństwa wybiegający
poza wymagania norm. Nasze laboratorium to jedyny prywatny tor do testów zderzeniowych w Hiszpanii i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie. Centrum
wyposażono zgodnie z Regulaminem EKG i przygotowano do
prowadzenia testów przy wyższej prędkości, niż próby opisane w protokole testowym EURO-NCAP.
JANÉ CRASH TEST umożliwia projektowanie urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które są poddawane bardziej rygorystycznym testom niż próby wymagane przez przepisy bezpieczeństwa,
a ponadto wielokrotnie testowane, by oferować klientom najbardziej
wypróbowane foteliki na rynku z najbardziej rygorystyczną homologacją w całej Europie. W laboratorium znajduje się tor do testów
zderzeniowych (z wózkiem testowym zaprojektowany wyłącznie
do testowania samochodowych fotelików bezpieczeństwa. Umożliwia uzyskanie różnych prędkości w czasie zderzenia (powyżej
65km/h z przyspieszeniem ujemnym i siłami przeciążenia przekraczającymi 40 g). W ośrodku prowadzone są testy trzech rodzajów
zderzeń: czołowego, tylnego i bocznego – jest to możliwe dzięki
obrotowej platformie. Testy są realizowane dla wszystkich grup
fotelików samochodowych: począwszy od tych przeznaczonych
dla noworodków, aż do fotelików dla dzieci o wadze do 36 kg.
Laboratorium Jané zostało wyposażone we wszystkie manekiny
serii P, a ponadto dysponuje też wszystkimi dostępnymi na rynku
manekinami należącymi do zaawansowanej serii Q (wyposażonymi
w najbardziej zaawansowane technologicznie czujniki, przyspieszeniomierze i podobne urządzenia i cechującymi się wysoką tzw. „bio-fidelity”, a więc znacznie lepiej odwzorowującymi ciało dziecka).

Każdy fotelik jest testowany przy wykorzystaniu manekinów o wzroście i wadze odpowiedniej do testowanej grupy. Manekiny zostały
wyposażone w czujniki mierzące ujemne przyspieszenie oddziaływujące na poszczególne części ciała dziecka, jak również skręty,
wygięcia i inne niekorzystne zjawiska zachodzące we wrażliwych
miejscach ciała dziecka. Każdy test zderzeniowy kończy się uzyskaniem dokładnych odczytów zebranych z czytników, co w połączeniu z naoczną kontrolą i danymi zarejestrowanymi przez kamery
dużej prędkości (ponad tysiąc zdjęć na sekundę) pomaga nam
w doskonaleniu i tworzeniu najlepszych opcji dla naszych produktów.

I-size… wychodząc naprzeciw nowym wymogom

Ponadto laboratorium firmy Jané zostało ostatnio unowocześnione dzięki zastosowaniu wszelkich rozwiązań technologicznych wymaganych do realizacji testów opisanych w przyszłym
regulaminie „I-size”, co zaowocowało wprowadzeniem nowego
fotelika z nowym, specjalnym protokołem testowym dla zderzeń
bocznych. Wdrożone zostały także nowe specyfikacje w zakresie
systemu Isofix. Wprowadzenie manekinów z nowej serii Q stanowi zwieńczenie całego procesu renowacji i aktualizacji naszego
laboratorium, po raz kolejny plasując je wśród najbardziej zaawansowanych specjalistycznych laboratoriów testowych na świecie.
Dzięki nieustannym badaniom prowadzonym w laboratorium „Crash
Test Research Center” firmy Jané nasze systemy bezpieczeństwa
uzyskały niezwykle wysokie oceny, co stawia je w czołówce tego
typu rozwiązań. Potwierdzeniem powyższej tezy jest nagrodzony 4
gwiazdkami w teście Eurotest fotelik , Strata, Exo, Quartz czy Montecarlo R1 – foteliki z każdej grupy wagowej, jedne z najbardziej
cenionych na rynku urządzeń przytrzymujących dla dzieci.

Jané kroczy naprzód z pewnością, jaką daje doświadczenie
i odpowiedzialność cechującą lidera w dziedzinie bezpieczeństwa
podczas podróży. Jané Crash Test Research Center-laboratorium
bezpieczeństwa JANÉ, jedno z najnowocześniejszych na świecie
laboratoriów przeznaczonych do przeprowadzania badań na poziomie równym EuroNCAP, pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych testów, nie tylko po to, aby zagwarantować maksimum
bezpieczeństwa, lecz również po to, aby tworzyć nowe, innowacyjne i nowoczesne koncepcje. Dążenie do rozwoju jest wspierane
przez ciągłe inwestycje Jané w badania, bezpieczeństwo i ochronę
dzieci.

Co to jest i-size?
I-SIZE to nowa regulacja, odnosząca się do bezpieczeństwa przewożenia dzieci w samochodach. Powstała w odpowiedzi na liczne
zarzuty rodziców względem aktualnej normy ECE R-44, głównie
w kwestii zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Regulacja I –Size ma to zmienić. Dzięki nowemu regulaminowi
urządzenia przytrzymujące dla dzieci są znacznie bezpieczniejsze
niż te zgodne z normą R-44, datowaną na lata dziewięćdziesiąte.
Celem regulaminu i-Size jest poprawa ochrony i bezpieczeństwa
w oparciu o 6 istotnych punktów:

Uniwersalny wbudowany system isofix
Regulamin i-Size stawia wymóg zamocowania urządzenia przytrzymującego w samochodzie tylko i wyłącznie za pomocą zaczepów
Isofix oraz dodatkowo systemu przeciwobrotowego (paska top
tether lub akcesorium support leg). Zgodnie z regulaminem i-Size
mocowanie fotelika za pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu jest już niedozwolone. Dzięki temu zapobiegamy znacznemu
procentowi przypadków niewłaściwego użycia urządzeń przytrzymujących dla dzieci. W niektórych przypadkach błędy popełnione
w czasie mocowania narażały dziecko na duże niebezpieczeństwo.

Klasyfikacja wg wzrostu
Regulamin i-Size odchodzi od poprzedniej klasyfikacji urządzeń
przytrzymujących dla dzieci podzielonych na grupy wg wagi
na rzecz nowej, łatwiejszej do zrozumienia klasyfikacji w oparciu
o wzrost dziecka.

Dopasowanie fotelików do samochodów
Regulamin i-Size został opracowany przy współudziale producentów samochodów dla zagwarantowania całkowitego
dopasowania urządzeń przytrzymujących dla dzieci do samochodów. Urządzenie przytrzymujące dla dzieci i-Size pasuje
w 100% do fotela samochodowego i-Size.
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Fotelik zamocowany tyłem do kierunku jazdy
przynajmniej do wieku 15 miesięcy
Wielu rodziców przesadza swoje dziecko na fotelik zamocowany
przodem do kierunku jazdy zbyt wcześnie: zazwyczaj, w wieku
około 9 miesięcy lub po osiągnięciu wagi 9 kg, z uwagi na niezbyt
przejrzyste zalecenia w tym względzie zawarte w regulaminie 44.
Od wejścia w życie regulaminu i-Size mocowanie urządzeń przytrzymujących dla dzieci przodem do kierunku jazdy jest dozwolone
dopiero od 15 miesiąca życia, aczkolwiek regulamin zaleca, aby
dziecko podróżowało jak najdłużej tyłem do kierunku jazdy. Wydłużenie tego okresu jest konieczne, ponieważ szyja dziecka jest jeszcze niewystarczająco mocna, aby mogła wytrzymać ciężar głowy
dziecka, który jest proporcjonalnie znacznie większy od ciężaru
głowy osoby dorosłej – oznacza to ryzyko doznania obrażeń przez
dziecko w trakcie zderzenia czołowego.

Side impact
Ochrona w razie zderzenia bocznego. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w ramach europejskiego projektu CASPER około
27% wypadków, w których udział biorą urządzenia przytrzymujące
dla dzieci, są to zderzenia boczne. Regulamin 44 nie ustanawia
żadnego kryterium oceny dla zderzeń bocznych. Z uwagi na wysoki procent tego typu kolizji konieczne jest sprawdzenie stopnia
ochrony, jaką zapewniają urządzenia przytrzymujące dla dzieci
przed tego typu zderzeniami. Dlatego nowy regulamin i-Size dodał
testy zderzenia bocznego do klasycznych testów zderzenia czołowego i tylnego.

Manekiny serii Q – nowe kryteria
Manekiny używane podczas symulacji zderzeń zaprojektowane
w latach 70 (tzw. manekiny serii P) okazały się przestarzałe. Nowe
manekiny (serii Q) zaprojektowano zgodnie z wymiarami ciała ludzkiego dostosowanymi do parametrów obecnej populacji, z materiałów, które wierniej odtwarzają zachowanie ludzkiego organizmu,
a ponadto wyposażono w nowe czujniki wykrywające obciążenia
działające na delikatne części ciała. Po wielu badaniach przeprowadzonych przez Europejski Komitet ds. Bezpieczeństwa Pojazdów postanowiono wprowadzić te nowe manekiny wierniej imitujące organizm ludzki i lepiej naśladujące mechanikę ciała człowieka
oraz wprowadzić nowe kryteria oceny obrażeń w czasie zderzenia
czołowego i bocznego. Również zalecono nową analizę obrażeń
głowy, szyi, klatki piersiowej i brzucha. Nowa rodzina manekinów
serii Q potrafi odtworzyć tego typu obrażenia, z uwagi na zdolność
do imitacji ciała człowieka oraz zdolność mierzenia obrażeń doznanych w tych częściach ciała. Dla firmy Jané wprowadzenie nowego
regulaminu i-Size oznacza szansę na dalsze wprowadzanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa, na kontynuację
badań przy zachowaniu większej dokładności (nowe manekiny serii
Q umożliwiają bardziej szczegółowy odczyt danych i lepszą imitację
ciała dziecka), jak również możliwość – co niezwykle istotne – dalszego podnoszenia świadomości i wywoływania zmian w zachowaniach konsumentów związanych z mocowaniem i używaniem
fotelików bezpieczeństwa. Firma Jané dokłada wszelkich starań
i przeznacza wiele środków na podnoszenie tej świadomości
na rzecz zmiany nawyków użytkowników za pomocą programów
edukacyjnych (program „Jané Educa”, czyli Jané uczy) oraz ciągłych badań prowadzonych w dziedzinie mobilności dzieci.
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Kolorystyka

produktów

Trendy Jané 2018 – Funkcjonalność, Bezpieczeństwo, Innowacyjność!

Od szkicu do produktu... Z połączenia kolorów, faktur materiałów, wzorów wraz z odcieniami najpiękniejszych uczuć
i pogodnym światłem rodzicielskiej radości powstają projekty ujmujące designem i funkcjonalnością.

S53 RED

S29 SQUARED

S30 PEARL

S31 SAILOR

S32 SWAN

S33 BERYL

S34 JET BLACK

Od wizji do rzeczywistości... Wszystkie produkty do pielęgnacji dzieci Jané mają unikalny i funkcjonalny design. Inspiracją ich
powstania są zarówno dzieła sztuki, targi, wzornictwo i projekty wnętrz, jak i otaczająca dookoła codzienność. Forma i kształt produktów
wraz z zastosowanymi materiałami tworzą współgrającą jedność stylu, jakości i funkcjonalności. Elementem bazowym są tkaniny, które są
naturalne i miekkie, wodoodporne, oddychające, w niepowtarzalnej gamie kolorystycznej i bogatym wachlarzem wzorów. Dbałość o każdy
detal, jak zamki błyskawiczne, nity, szwy, ozdobne etykiety, nadruki to cecha, która nadaje produktom Jané indywidualnego charakteru i czyni je
unikalnymi i wyjatkowo stylowymi. Wraz z połączeniem najnowszych osiągnieć w dziedzinie technologii i innowacyjności, i idącą za tym gwarancją
ergonomii i bezpieczeństwa, produkty Jané wychodzą naprzeciw potrzebom nowoczesnych Rodziców, poszukujących rozwiązań bezpiecznych,
funkcjonalnych, ale przy tym pięknych!.
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RED

SQUARED

PEARL

SAILOR

SWAN

BERYL

JET BLACK

Dane
S53

T29

T30

T31

T32

T33

T34

techniczne
Transporter 2

Matrix Light 2

iMatrix

Koos iSize

Micro

•

WÓZEK
ROZŁOŻONY

WÓZEK
PO ZŁOŻENIU

POZIOM
ODCHYLENIA (º)

6,4 kg

H 85 cm
W 49 cm
L 99 cm

H 49 cm
W 56 cm
L 28 cm

105º-150º

WAGA (KG)

PRZEKŁADNE
SIEDZISKO

ROCKET

•

MUUM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6,6 Kg

H 78/108 cm
W 60 cm
L 98 cm

H 34 cm
W 60 cm
L 75 cm

107º-130º
152º

•

EPIC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8,9 kg

H 80/100 cm
W 59 cm
L 92/112 cm

H 63 cm
W 59 cm
L 33 cm

110º-125º
142º

•

CROSSWALK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10,6 kg aprox.

H 85/107 cm
W 60 cm
L 95/116 cm

H 67 cm
W 60 cm
L 36 cm

Multiposition

•

RIDER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10,3 kg aprox.

H 85/110 cm
W 60 cm
L 93 cm

H 62 cm
W 60 cm
L 38 cm

110º-125º
142º

•

POWERTWIN PRO

•

11,7 kg aprox.

H 102 cm
W 64 cm
L 120 cm

H 96 cm
W 60 cm
L 49 cm

110º-125º
142º

•

•
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pro-fix

Wózki

SYSTEM

Pro-fix
Pro-fix system

Zakładanie

Nowy i ergonomiczny system Pro fix umożliwia wygodne mocowanie i zdejmowanie wszystkich gondoli i nosidełek firmy Jané na stelażach lub platformach Isofix. Za pomocą jednego ruchu i dwóch
punktów mocujących możemy zamocować wszelkie dodatki
na stelażu bez konieczności stosowania „zaczepów”.

Aby zamocować nosidło/gondolę, należy podnieść je jedną ręką
za pałąk i wsunąć do szczelin w stelażu, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek innych czynności przy stelażu wózka.

Zdejmowanie

Budka ze składanym uchwytem

Aby zdjąć nosidło/gondolę ze stelaża wózka, wystarczy po prostu
nacisnąć przyciski znajdujące się po bokach stelaża. Przycisk automatycznie odblokowuje mocowanie stelaża lub platformy Isofix
i można zdjąć nosidło/ gondolę, ponownie wykorzystując do tego
tylko jedną rękę.

Naciśnięcie obydwu przycisków umożliwia ustawienie budki w jednej z 4 pozycji.
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Rocket
Kolory

Rocket
2309 S53 RED

2309 T34 BLACK

Wysuwana z daszka moskitiera

Składany jednym ruchem
za pomocą jednej ręki

2-pozycyjny, wodoodporny daszek

Regulowane oparcie do prawie
poziomej pozycji (105º-150º)

Eco-skórzana osłonka na rączce i pałąku

Regulowany podnóżek

5-punktowe pasy bezpieczeństwa

GDZIEKOLWIEK ZMIERZASZ...
WÓZEK SPACEROWY

Lekka, kompaktowa aluminiowa
obudowa

Kosz na zakupy o dużej pojemności

Obrotowe przednie koła
Rocket to lekki, w pełni składany wózek do kompaktowych rozmiarów,
o wysokiej jakości wykończenia. Dzięki lekkiej, aluminiowej obudowie oraz
amortyzacji na przednie i tylne koła doskonale się sprawdza w poruszaniu
po miejskiej dżungli, podczas robienia zakupów, w kinie, czy też w parku...
Regulowane oparcie do prawie poziomej pozycji (kąt regulacji 105-150°)
wraz z podnóżkiem zapewnia komfortową pozycję dziecka podczas długich
wycieczek. Wodoodporny i wiatroodporny daszek regulowany w dwóch pozycjach, a przy tym z wysuwaną moskietierą wraz z obszernym koszem na
zakupy pozwalają na odpowiednie przygotowanie do każdych warunków i na
każdą okoliczność. Skórzane elementy, otulające rączkę wózka i pałąk, nadają wózkowi niepowtarzalnego charakteru i uroku. Wszechstronność wózka
Rocket sprawia, że bez względu na obrany kierunek, podróż będzie przyjemnością tak dla dziecka jak i rodzica.
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Torba do przechowywania wózka
Zawieszenie na przednich
i tylnych kołach

Hamulec nożny

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy
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nanuq xl Muum

Muum
Kolory

5474 S53 RED

5474 T29 SQUARED

5474 T30 PEARL

5474 T31 SAILOR

5474 T32 SWAN

5474 T33 BERYL

SPACERY JESZCZE BARDZIEJ PRZYJEMNE
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Jané Muum to wózek wielofunkcyjny łączący ostatnie tendencje projektowe z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa
i wygody. To wszechstronny, lekki i kompaktowy wózek, który niezwykle łatwo się prowadzi, umożliwiając rodzicom czerpanie przyjemności z każdego
wykonywanego wózkiem ruchu. Siedzisko Muum można optymalnie dopasować do pozycji pleców dziecka, dzięki niezależnemu ustawieniu oparcia
i podnóżka w 3 pozycjach. To dwustronne, obszerne i niezwykle wygodne
siedzisko zapewnia dziecku dużo przestrzeni, co mogłoby się wydawać nie
do osiągnięcia w tak małym wózku! Wystarczy ruch jednej ręki, aby szybko
złożyć go do niezwykle małych rozmiarów. Pamiętając o tym, że „przestrzeń
to luksus”, Jané zaprojektował tutaj o wiele większy kosz, umożliwiający
przewożenie wszelkich ciężarów bez najmniejszego wysiłku. Przednie koła są
małe i lekkie, dzięki czemu wózek doskonale prowadzi się po ulicach miast,
natomiast duże tylne koła są zdejmowane, co umożliwia bardziej kompaktowe składanie wózka i jego wygodniejsze przewożenie i przechowywanie.

5474 T34 JET BLACK
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Muum

Muum

Micro

5011 S53 RED

5011 T29 SQUARED

Koos iSize

4585 S53 RED

4585 T29 SQUARED

4585 T30 PEARL

4585 T32 SWAN

4585 T33 BERYL

4585 T34 JET BLACK

4585 T31 SAILOR

5011 T30 PEARL

Muum

Matrix Light 2

5011 T31 SAILOR

5011 T32 SWAN

5011 T34 JET BLACK
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5011 T33 BERYL

3449 S53 RED

3449 T29 SQUARED

3449 T30 PEARL

3449 T32 SWAN

3449 T33 BERYL

3449 T34 JET BLACK

3449 T31 SAILOR
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Muum

Muum
Formuła

Dane techniczne
STELAŻ Rozłożony 78/108 x 60 x 98 cm Złożony 34 x 60 x 75 cm Waga 6,6 kg

Rączka z 7-pozycyjną regulacją.
Regulowana, przegubowa,
ergonomiczna rączka Soft Touch.

Nowy daszek o ochronnym kształcie.

Oparcie: 3-pozycyjne.

Siedzisko ze wzmocnioną strukturą
plastra miodu i uchwytem
do przenoszenia.

MUUM
5474

MUUM + KOOS iSIZE
5475

MUUM + MICRO
5476

MUUM + KOOS iSIZE
+ MICRO
5477

MUUM + MATRIX LIGHT 2
5478

Pokrowiec: zdejmowany,
nadaje się do prania.
Odwracalne i zdejmowane siedzisko.
Mocowanie na stelażu gondoli lub fotelika
Jané z grupy 0+ za pomocą systemu Pro-fix.
Niezależne przednie
zawieszenia –
amortyzacja na przednie
koła

Koła samonastawne z możliwocią blokady.

Nowy pedał hamulca.

Nowe opony. Tylne wyjmowane koła.

Wodoodporny

18

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem, osłoną przeciwdeszczową, pałąkiem i torbą*
*(torba do nabycia osobno).
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Epic

Epic

Kolory

5469 S53 RED

5469 T29 SQUARED

5469 T30 PEARL

5469 T31 SAILOR

5469 T32 SWAN

5469 T33 BERYL

UNIKALNY WÓZEK, KOMFORTOWA PODRÓŻ
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Sportowy, kompaktowy i dynamiczny – to wózek Epic firmy Jané. Awangardowe wzornictwo w miejskim stylu wyróżnia się rurowym stelażem, nadającym całości innowacyjny i wytrzymały charakter. Ponadto Epic zapewnia
niezwykłą wszechstronność: poliuretanowe opony o wysokiej wytrzymałości i znakomitej amortyzacji,tylne niezależne zawieszenie o długim skoku,
duża łatwość prowadzenia dzięki wyważonemu zespołowi przednich kół
zapewniającemu łagodne, precyzyjne skręcanie, hamulec z jednoczesnym
podwójnym dociskiem na koła oraz bardziej kompaktowe składanie dzięki
zdejmowanemu, dwustronnemu siedzisku. Nowy rurowy stelaż wykonany
z aluminium o wysokiej granicy sprężystości sprawia, że jest to jeden z najlżejszych wózków w swojej kategorii. Zaprojektowany w każdym szczególe
wózek Epic zawiera również praktyczne obicie na rączkę zapobiegające zużyciu w procesie zwykłego użytkowania wózka. Podobnie jak pozostałe wózki firmy Jané Epic posiada wszelkie cechy i właściwości charakterystyczne
dla marki: lekkość, łagodne prowadzenie, wygodę dla niemowlęcia, system
pro fix i niepowtarzalne wzornictwo.
20

5469 T34 JET BLACK
21

Epic

Epic

Micro

5011 S53 RED

5011 T29 SQUARED

Koos iSize

4585 S53 RED

4585 T29 SQUARED

4585 T30 PEARL

4585 T32 SWAN

4585 T33 BERYL

4585 T34 JET BLACK

4585 T31 SAILOR

5011 T30 PEARL

Epic

Matrix Light 2

5011 T31 SAILOR

5011 T32 SWAN

5011 T34 JET BLACK
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5011 T33 BERYL

3449 S53 RED

3449 T29 SQUARED

3449 T30 PEARL

3449 T32 SWAN

3449 T33 BERYL

3449 T34 JET BLACK

3449 T31 SAILOR
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Epic

Epic

Dane techniczne

Formuła

STELAŻ Rozłożony 80/100 x 59 x 92/112 cm Złożony 63 x 59 x 33 cm Waga 8,9 kg

Pokrowiec z ekoskóry na rączkę.

Ergonomiczna rączka.

Tylna część konstrukcji w kształcie
odwróconej litery „C” ułatwiająca
pchanie wózka stawianie kroków
i pchanie wózka.

Odwracalne siedzisko.

EPIC
5469

EPIC + MICRO
5479

EPIC + KOOS iSIZE + MICRO
5482

EPIC + MATRIX LIGHT 2
5480

Kompaktowe składanie
z siedziskiem zamontowanym w obydwu kierunkach
oraz zdejmowane koła.

Mocowanie na stelażu gondoli lub fotelika Jané
z grupy 0+ za pomocą systemu Pro-fix.

Łagodne, skuteczne
skręcanie dzięki
wyważonemu
zespołowi przednich
kół.

Tylne zawieszenie niezależne o dużym skoku.

Tylne zdejmowane opony o większym rozmiarze. Poliuretanowe opony
o dziesięciokrotnie wyższej wytrzymałości w porównaniu do zwykłych
opon, charakteryzujące się znakomitą
amortyzacją.

Poliuretanowe opony dziesięciokrotnie
bardziej wytrzymałe od zwykłych opon.

ZAWIERA:
Wodoodporny

24

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Wózek z budką, koszem, osłoną przeciwdeszczową, torbą* i pokrowcem na rączkę
*(torba do nabycia osobno).
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Crosswalk R

Crosswalk

Kolory

5485 S53 RED

5485 T29 SQUARED

5485 T30 PEARL

5485 T31 SAILOR

5485 T32 SWAN

5485 T33 BERYL

STYLOWY W MIEŚCIE, NIEZAWODNY W TERENIE
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

W oparciu o DNA wózka Epic powstał nowy Crosswalk – nowy wózek o kompaktowym składaniu, doskonale sprawdzający się na każdym podłożu.. Stylowy w mieście, niezawodny w trudnym terenie – właśnie te cechy sprawiają,
że ten wózek pasuje idealnie do każdego stylu życia. Zaawansowana technologia czyni z Crosswalk wózek niezwykle poręczny i łatwy w prowadzeniu:
ekskluzywne, dziesięciokrotnie bardziej wytrzymałe opony poliuretanowe
o dużym rozmiarze, rurowy aluminiowy stelaż, niezależne tylne zawieszenie
i większe siedzisko z oparciem z wielopozycyjną regulacją (włącznie z pozycją leżącą) zapewniające większą wygodę dziecku. Crosswalk ma wszystko,
czego można oczekiwać od idealnego wózka dla dzieci.

5485 T34 JET BLACK
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Crosswalk R

Crosswalk R

Micro

5011 S53 RED

5011 T29 SQUARED

5011 T30 PEARL

5011 T32 SWAN

5011 T33 BERYL

5011 T34 JET BLACK

Matrix Light 2

5011 T31 SAILOR

3449 T32 SWAN

Crosswalk R

4585 T32 SWAN

28

4585 T29 SQUARED

4585 T33 BERYL

4585 T30 PEARL

4585 T34 JET BLACK

3449 T29 SQUARED

3449 T33 BERYL

3449 T30 PEARL

3449 T31 SAILOR

3449 T34 JET BLACK

Crosswalk R Convert

Koos iSize

4585 S53 RED

3449 S53 RED

4585 T31 SAILOR

5483 S53 RED

5483 T34 JET BLACK
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Crosswalk R

Crosswalk R

Dane techniczne

Formuła

STELAŻ Rozłożony 85/107 x 60 x 95/116 cm Złożony 67 x 60 x 36 cm Waga 10,6 kg

Wysuwany daszek.

Hamulec ręczny z jednoczesnym
podwójnym dociskiem na koła.

Dwustronne przekładane siedzisko.

Rurowy aluminiowy stelaż.

CROSSWALK R
5485

CROSSWALK R
+ MICRO
5470

CROSSWALK R
+ KOOS iSIZE + MICRO
5486

CROSSWALK R
+ MATRIX LIGHT 2
5471

CROSSWALK R
CONVERT + KOOS iSIZE
5483

CROSSWALK R
CONVERT
5483

Opatentowane, o 10% bardziej kompaktowe składanie. Kompaktowe składanie
z siedziskiem zamontowanym w obydwu
kierunkach oraz zdejmowane koła.

Mocowanie na stelażu gondoli
lub fotelika Jané z grupy 0+
za pomocą systemu Pro-fix.

Niezwykle pakowny
kosz na przedmioty.

Tylna część konstrukcji w kształcie odwróconej litery „C” ułatwiająca pchanie wózka.

Tylne zawieszenie
niezależne o dużym skoku.

Łagodne, skuteczne
skręcanie dzięki wyważonemu zespołowi zdejmowanych przednich kół.

ZAWIERA:
Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Wózek z budką, koszem, osłoną przeciwdeszczową, torbą* i pokrowcem na rączkę.
*(torba do nabycia osobno).

Siedzisko zmieniane w gondolę

30
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Rider

Rider

Kolory

5487 S53 RED

5487 T29 SQUARED

5487 T30 PEARL

5487 T31 SAILOR

5487 T32 SWAN

5487 T33 BERYL

KOMFORT DLA TWOJEGO DZIECKA
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

Wózek Rider należy do elity wózków w portfolio Jané. Rurowy stelaż z aluminium anodowanego został wyposażony w innowacyjny system (opatentowany) składania o wyjątkowej zdolności redukcji rozmiarów do 30% w stosunku
do rozmiarów rozłożonego wózka, co sprawia, że należy on do najmniejszych
w swojej kategorii. Niewielka waga wózka osiągnięta dzięki zastosowaniu aluminium, wyważona geometria i duża średnica kół sprawiają, że jest on niezwykle zwinny, wygodny i łatwy w prowadzeniu. Doskonałe zawieszenie tylne
za pomocą regulowanego amortyzatora zapewnia dziecku wyjątkową wygodę.
Tylna część podwozia w formie odwróconej litery „C” umożliwia swobodne stawianie kroków, co znacznie zwiększa wygodę prowadzenie wózka. Wysokość
siedziska umożliwia używanie wózka Rider również w charakterze krzesełka
stołowego ze względu na to, że dopasowuje się do wysokości stołu. Podobnie
jak reszta wózków Jané, Rider jest wyposażony w system Pro (opatentowany),
który umożliwia szybki i bezpieczny montaż nowych gondoli i nosideł Jané.
Siedzisko wózka jest dwustronne, montowane przodem lub tyłem do kierunku
jazdy.
32

5487 T34 JET BLACK
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Rider

Rider

Micro

Matrix Light 2

5011 S53 RED

5011 T29 SQUARED

5011 T30 PEARL

5011 T32 SWAN

5011 T33 BERYL

5011 T34 JET BLACK

5011 T31 SAILOR

3449 S53 RED

3449 T32 SWAN

Rider

4585 T32 SWAN

34

4585 T29 SQUARED

4585 T33 BERYL

3449 T33 BERYL

3449 T30 PEARL

3449 T31 SAILOR

3449 T34 JET BLACK

Rider

Koos iSize

4585 S53 RED

3449 T29 SQUARED

Transporter 2

4585 T30 PEARL

4585 T34 JET BLACK

4585 T31 SAILOR

53352 S53 RED

53352 T32 SWAN

53352 T29 SQUARED

53352 T33 BERYL

53352 T30 PEARL

53352 T31 SAILOR

53352 T34 JET BLACK
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Rider

Rider

Dane techniczne

Formuła

STELAŻ Rozłożony 85/110 x 60 x 93 cm Złożony 62 x 60 x 38 cm Waga 10,3 kg

Niezwykle łatwo uruchamiany
hamulec ręczny.
Dwustronne zdejmowane
siedzisko.
Prosty system rozkładania
nawet wtedy, gdy użytkownik
ma tylko jedną wolną rękę.

RIDER

RIDER + MICRO

5487

5488

RIDER + KOOS iSIZE+
TRANSPORTER 2
5489

RIDER + KOOS iSIZE
+ MICRO
5490

RIDER + MATRIX LIGHT 2
5472

Tylne zawieszenie
z regulowanym
amortyzatorem. Zapewnia
regulację zawieszenia
(twardsze lub bardziej
miękkie) w zależności od
wagi dziecka lub preferencji
użytkownika.

Mocowanie na stelażu gondoli lub
fotelika Jané z grupy 0+ za pomocą
systemu Pro-fix.

Tylna konstrukcja w kształcie odwróconej
literki „C” znacznie ułatwia popychanie
wózka, zapewniając wolne miejsce na stopy
oraz umożliwiając lekki i swobodny chód.

Tylne zdejmowane koła, metalowe łożyska w kołach oraz układ
kierowniczy.

Niezwykle wytrzymałe poliuretanowe
opony o znakomitej amortyzacji.

ZAWIERA:
Wodoodporny
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Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Wózek z budką, koszem, torbą*, osłoną przeciwdeszczową i zasłonką
(za wyjątkiem modelu S45, który zawiera parasolkę).
*(torba do nabycia osobno).
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Powertwin Pro

Powertwin Pro
Kolory

5422 S53 RED

5422 T34 JET BLACK

Dane techniczne
STELAŻ Rozłożony 102 x 64 x 120 cm Złożony 96 x 60 x 49 cm Waga 11,7 kg

Zewnętrzny materiał osłaniający i daszek
są nieprzemakalne. Wewnętrzny materiał pozostający w kontakcie ze skórą
dziecka jest oddychający. Wyjmowana
wyściółka nadająca się do prania.

Rączkę można ustawić
na 4 różnych wysokościach.

Bardzo duża torba.

Składany jak książka.
Tylne koła z 2 pozycjami zawieszenia.

NIEZASTĄPIONY TANDEM

Aluminiowa obrotowa oś
i przednie jednoramienne
widełki z opcją blokady.

Innowacyjne, wytrzymałe
opony poliuretanowe.

Przedni hamulec tarczowy.

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY DLA RODZEŃSTWA

Powertwin Pro to oryginalny wózek dla bliźniąt lub dzieci w różnym wieku.
W czasie wypraw na łono przyrody przeobraża się w wózek terenowy – niezwykle bezpieczny dzięki hamulcowi i obrotowym kołom. Jest lekki, kompaktowy i wyposażony w najlepszy układ prowadzenia i kierowania dla wózków
tej klasy.
Składany jak książka pozwala na szybkie i proste złożenie wózka. Hamulec
ręczny oraz regulowana wysokość rączki gwarantuje komfort i bezpieczeństwo jazdy wózkiem.

38

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem i osłoną przeciwdeszczową.

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

15

na każde siedzisko zgodnie
z normą EN 1888/2012

Trwały i antyplamowy
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Micro

Micro
5011 S53 RED

5011 T29 SQUARED

5011 T30 PEARL

LEKKA, PRAKTYCZNA, POJEMNA…
GONDOLA IDEALNA

5011 T31 SAILOR

5011 T32 SWAN

5011 T33 BERYL

Gondola Micro marki Jané to praktyczne i lekkie rozwiązanie zapewniające
łatwy transport i wygodę dziecku. Dzięki systemowi Pro-fix można ją mocować na wszystkich podwoziach wózków Jané. Pasy mocujące zapewniają łatwe składanie i rozkładanie gondoli. Gondola po złożeniu jest niemalże
płaska, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca w bagażniku samochodu lub
w domu. Szybkie i bezproblemowe składanie sprawia, że gondola doskonale sprawdza się w sytuacjach wymagających szybkości i niezawodności.
Jej nowoczesna stylistyka została oparta na konstrukcji z aluminium anodowanego, gwarantującego wysoką jakość i wytrzymałość. Jednoczęściowe,
sztywne dno siedziska jest niezwykle wygodne dla dziecka. Budkę można
złożyć razem z całą gondolą, bez uszczerbku dla kompaktowości jej składania. Gondola Micro posiada pokrowiec na nogi zamykany na zamek błyskawiczny, co ułatwia dostęp do dziecka.

5011 T34 JET BLACK
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Grupy wagowe/wiekowe
Transporter 2

Matrix Light 2

iMatrix

Koos iSize

Gravity

Grand

iQuartz

Montecarlo R1

100-150 cm

Foteliki

43

Transporter 2
Kolory

Transporter 2
53352 S53 RED

53352 T30 PEARL

53352 T29 SQUARED

53352 T31 SAILOR

MAKSYMALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU

GONDOLA

53352 T32 SWAN

53352 T33 BERYL

Transporter 2 to gondola firmy Jané, najwygodniejsza i najbezpieczniejsza
w swojej klasie dzięki optymalizacji wszelkich elementów podnoszących
bezpieczeństwo pod względem konstrukcyjnym, technicznym i użytkowym. Struktura plastra miodu zwiększa sztywność i wytrzymałość przy
minimalnej wadze konstrukcji i wraz z podszewką z polistyrenu zapewnia
maksymalne właściwości pochłaniania energii. Nowe, łatwiejsze w użyciu
karabinki mocujące zapobiegają obracaniu gondoli, a oprócz tego Transporter 2 został wyposażony w system „misuse” uniemożliwiający mocowanie gondoli z podniesionym oparciem w samochodzie. Celem zwiększenia komfortu Transporter 2 zawiera materiał z membraną zapewniający
dziecku wentylację poprzez regulację strumienia dopływu, dzięki czemu
pozwala na utrzymanie przyjemnej dla niemowlęcia temperatury.

53352 T34 JET BLACK
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Transporter 2

Transporter 2

Dane techniczne

Dane techniczne

Grupa 0 Waga dziecka 0-10 kg

2-pozycyjny pałąk do przenoszenia.

Kompleksowa ochrona. Materiał
pochłaniający energię uderzenia
na całym obwodzie.

3-punktowe szelki bezpieczeństwa.

Pro-Fix Jané. System kompatybilny
ze wszystkimi wózkami Jané.
System zapobiegający
nieprawidłowemu
mocowaniu (Misuse
System). Nie zezwala
na montaż gondoli
w samochodzie,
jeżeli jej oparcie jest
podniesione.

Wzmocniona struktura typu „plaster
miodu” (Honey Comb Structure).

Oparcie z regulacją nachylenia.
Dodatkowa wyściółka
wewnętrzna.

Nowe karabinki zaczepów są łatwiejsze
i wygodniejsze w użyciu. Model zawiera
karabinki przeciwobrotowe. Zapobiegają
obracaniu gondoli, znacznie zwiększając tym
samym bezpieczeństwo całej konstrukcji.

System wentylacyjny: tkanina membranowa
umożliwiająca wentylację i chroniąca dziecko
przed zimnem. Stanowi dodatkowy element
wentylacyjny na najgorętsze dni lata.

MISUSE SYSTEM – gwarancja
właściwego montażu

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Wzmocniona struktura –
„plastra miodu”

PROFIX system – kompatybilność
ze wszystkimi wózkami Jane

ECE R44/04

UNIVERSAL
-10 kg

E9
041065
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Matrix Light 2
Kolory

Matrix Light 2

3449 S53 RED

3449 T31 SAILOR

3449 T29 SQUARED

3449 T32 SWAN

3449 T30 PEARL

3449 T33 BERYL

WSZECHSTRONNY I WIELOFUNKCYJNY

GONDOLA I NOSIDEŁKO 2 w 1

Matrix Light 2 to gondola i jednocześnie nosidło (opatentowane), które
daje możliwość bezpiecznego wożenia dziecka w pozycji siedzącej lub
leżącej. Obydwie pozycje zostały homologowane do jazdy samochodem.
Atuty: Głębsze i obszerniejsze siedzisko zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo w razie zderzenia. Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną, jaką stanowi wewnętrzna obudowa z polistyrenu, działają
jako bariera ochronna pochłaniająca siłę uderzenia. Proste dopasowanie zintegrowanych szelek bezpieczeństwa: wystarczy przycisnąć jeden
przycisk i ustawić pasy szelek w odpowiedniej pozycji. Zaciski mocujące
nosidło do siedzenia samochodu są wygodne i łatwe w użyciu – Matrix
Light 2 zawiera system Pro-fix umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie
nosidełka na dowolnym stelażu wózków Jané.

48

3449 T34 JET BLACK

49

Matrix Light 2

Matrix Light 2
Charakterystyka

5093-X09 Platforma
Platforma Matrix firmy Jané to akcesorium zaprojektowane specjalnie dla ułatwienia mocowania nosidełka Matrix Light 2 w samochodzie. Platforma jest mocowana w pojeździe za pomocą systemu
Isofix, dzięki czemu używanie pasów bezpieczeństwa do tego celu
nie jest już konieczne. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa została wyposażona w nóżkę przeciwobrotową o solidnej
i wytrzymałej konstrukcji, z regulowaną wysokością, dzięki czemu
pasuje do każdego siedzenia. Jedną z głównych właściwości platformy Matrix jest to, że dzięki innowacyjnemu systemowi obrotowemu umożliwia ona dziecku podróżowanie w pozycji leżącej

w poprzek siedzenia lub siedząc tyłem do kierunku jazdy. Mocowanie platformy jest szybkie, proste i bezpieczne. Ponadto została
wyposażona w oznaczenia pokazujące prawidłowe zamocowanie
podstawy w pojeździe: dwa zielone światełka w okienku oznaczają poprawne zamocowanie. Nowa platforma została zaprojektowana do zamontowania na stałe w samochodzie, dzięki czemu
pozwala unikać uciążliwości związanych z ciągłym mocowaniem
i demontowaniem platformy w pojeździe. Platforma Matrix zdała
wymagające testy bezpieczeństwa wg europejskiej normy ECE
R44/04.

Mocowanie
Platformę można obrócić ustawiając ją w 3 pozycjach: W dwóch
pozycjach poprzecznych w stosunku do kierunku jazdy (dla grupy
0), ułatwiających wkładanie i wyjmowanie dziecka z nosidełka –
w obydwóch przypadkach niemowlę będzie podróżowało w pozycji
leżącej. W trzeciej pozycji, w której niemowlę będzie podróżowało
siedząc tyłem do kierunku jazdy (dla grupy 0+). W celu zapewnienia
większego bezpieczeństwa w tych pozycjach, w których dziecko
będzie podróżowało leżąc, sama konstrukcja platformy zapobiega
sytuacji, w której główka niemowlęcia znalazłaby się w pobliżu
bocznych drzwiczek i ścian pojazdu – jest to fundamentalne w celu
ochrony najbardziej podatnej na urazy części ciała dziecka w przypadku zderzeń bocznych.
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Automatyczny
system regulacji
wysokości pasa

Nowy Matrix Light 2 jest o 20% lżejszy. Głębsze i obszerniejsze
siedzisko zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo w razie
zderzenia. Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną,
jaką stanowi wewnętrzna obudowa z polistyrenu, działają jako
bariera ochronna pochłaniająca siłę uderzenia. Teraz dopasowanie
zintegrowanych szelek bezpieczeństwa jest o wiele łatwiejsze:
wystarczy przycisnąć jeden przycisk i ustawić pasy szelek
w odpowiedniej pozycji. Zaciski mocujące nosidło do siedzenia
samochodu są teraz o wiele wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu.
W tym modelu zostały one przymocowane na stałe do nosidła.
Zawiera system Pro-fix umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie
nosidełka na dowolnym stelażu wózków Jané.

Klamra na pas dla
grupy 0+. Przypina
pas bezpieczeństwa
samochodu do fotelika, zwiększając
Tylny karabinek
stabilność urządzenia mocujący.

Homologowany w zakresie bezpieczeństwa, nagradzany przez rodziców
Matrix Light 2 posiada homologację jako urządzenie przytrzymujące dla dzieci do stosowania w pojazdach zgodnie
z wymogami norm europejskich. Dzięki opatentowanemu,
unikalnemu na skalę światową systemowi, umożliwia ułożenie dziecka zawsze w najbardziej odpowiedniej dla niego
i wygodnej pozycji: W pozycji leżącej – odpowiedniej szczególnie w pierwszych czterech miesiącach życia, lub gdy
dziecko chce spać. W pozycji siedzącej – od czwartego miesiąca życia, podczas jazdy na krótkich dystansach lub gdy
dziecko nie śpi i chce się bawić. Jego wielofunkcyjność, praktyczność i bezpieczeństwo zostało docenione i nagrodzone
przez wiele branżowych czasopism.
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Matrix Light 2

Matrix Light 2

Dane techniczne

Dane techniczne

Grupa 0 / 0+ Waga dziecka 0-10 kg
System wielofunkcyjny G0-G0+. Na początku dziecko może leżeć na wznak, co ma korzystny wpływ na rozwój płuc i zapobiega wystąpieniu
problemów oddechowych. Cztery pozycje oparcia pozwalają na wygodne ułożenie dziecka. Dwie pozycje homologowane do stosowania w samochodzie. Pozycja siedząca pod katem 138º zajmuje tylko jedno siedzenie samochodu (Grupa 0+, do 13kg). Pozycja leżąca pod katem 180º
zajmuje jedynie dwa tylne siedzenia samochodu (Grupa 0, do 10kg). Pozycja ta stanowi optymalne ułożenie dziecka w pierwszych miesiącach
życia.
Zielony przycisk informujący
o prawidłowym montażu bazy

Montaż w samochodzie za pomocą
systemu ISOFIX

Budka składana za pomocą
jednej ręki.

Pałąk do przenoszenia. 3-pozycyjny.

5-punktowe szelki
bezpieczeństwa.

Więcej przestrzeni
wewnętrznej.
Bezpieczny, szybki
i łatwy montaż
System wentylacji.

Mocowanie Profix do stelaży
wózków Jané: Trider, Rider,
Minnum, Crosswalk, Muum,
Twone, Epic.
Kompleksowa ochrona. Materiał
pochłaniający energię uderzenia
na całym obwodzie – polistyren.
Antyrotacyjna noga
stabilizująca, zwiększająca
stabilność montażu
platformy i fotelika

3 opcje obrotu fotelika zamontowanego na bazie
– 2 boczne dla grupy 0 kiedy dziecko podróżuje
na płasko oraz 1 – opcja dla grupy 0+ kiedy dziecko
podróżuje tyłem do kierunku jazdy.

2 pozycje homologowane
do przewożenia w aucie

Wodoodporny
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Oddychający

Baza Matrix z systemem ISOFIX
i Noga Wspierajacą

PROFIX system – kompatybilność
ze wszystkimi wózkami Jane

Trwały i antyplamowy
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iMatrix
Kolory

4581 S53 RED

iMatrix
W ZGODZIE Z TRENDAMI – I-SIZE

4581 T29 SQUARED

OD 40 DO 83 CM, LEKKI, ZGODNY Z NORMĄ I-SIZE

Nowy fotelik iMATRIX marki Jané to nowa wersja cenionego fotelika Matrix* ﬁrmy Jané. Nowy fotelik IMATRIX to fotelik bezpieczeństwa zaprojektowany dla ochrony dziecka w samochodzie. To urządzenie nadaje się
dla dzieci o wzroście od 40 do 83 cm. Fotelik Imatrix zaprojektowano
do montażu w samochodzie na platformie IPLATFORM. System mocowania Pro-Fix sprawia, że nosidełko pasuje do nowej podstawy i wszystkich wózków spacerowych firmy Jané.

4581 T34 JET BLACK
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iMatrix

iMatrix

Dane techniczne

Dane techniczne

Nowy ergonomiczny uchwyt umożliwia
mocny chwyt w czasie przenoszenia
dziecka i łatwe stawianie nosidełka
na podstawie oraz na nowym wózku marki
Jané.

Lżejszy. O 20% lżejszy
w porównaniu do wagi
w wcześniejszej wersji.

Regulowany zagłówek zapewnia siedzącemu
dziecku (przede wszystkim dzieciom
o wzroście powyżej 70 cm) lepsze ułożenie
głowy. W ten sposób zapewnia więcej
miejsca wewnątrz nosidełka.

Nowy fotelik iMATRIX marki Jané to nowa
wersja cenionego fotelika Matrix* ﬁrmy
Jané. Nowy fotelik IMATRIX to fotelik bezpieczeństwa zaprojektowany dla ochrony
dziecka w samochodzie. To urządzenie
nadaje się dla dzieci o wzroście od 40
do 83 cm. Fotelik Imatrix zaprojektowano
do montażu w samochodzie na platformie
IPLATFORM ﬁrmy Jané.

System mocowania Pro-Fix sprawia,
że nosidełko pasuje do nowej
podstawy i wszystkich wózków
spacerowych firmy Jané.

Dzieci o wzroście od 40 do 83
cm zawsze muszą podróżować
tyłem do kierunku jazdy.
Norma i-Size. Podstawa z niezwykle
szybkimi zaczepami i systemem
mocowania w samochodzie ISOFIX
oraz noga podpierająca front leg.

Dzieci o wzroście od 40 do 83 cm
zawsze muszą podróżować tyłem
do kierunku jazdy. Niemowlęta
podróżują bezpieczniej tyłem
do kierunku jazdy przynajmniej
do ukończenia 15 miesiąca życia.
Jednakże ﬁrma Jané zaleca
wydłużenie tego okresu w miarę
możliwości do momentu osiągnięcia
wzrostu 104 cm.

Mocowanie zgodne z regulacją
i-Size-isofix i noga antyrotacyjna

Wodoodporny
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Oddychający

Nowy iMATRIX marki Jané jest
jeszcze lżejszy po obniżeniu wagi
z dotychczasowych 6 kg do zaledwie
4,6 kg – to o ponad 20% mniej!

Od 40-83 cm – montaż zawsze
tyłem do kierunku jazdy

PROFIX system – kompatybilność
ze wszystkimi wózkami Jane

Trwały i antyplamowy
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Koos iSize
Kolory

Koos iSize

4585 S53 RED

4585 T29 SQUARED

4585 T30 PEARL

4585 T31 SAILOR

4585 T32 SWAN

4585 T33 BERYL

MAXIMUM PEWNOŚCI ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA

FOTELIK ZGODNY Z NORMĄ I-SIZE DLA DZIECKA
OD 40 DO 83 CM WZROSTU
Nowy fotelik iKOOS jest dedykowany najmłodszym dzieciom o wzroście
od 40 do 83 cm. Najnowsze osiągniecia technologiczne wykorzystane
w foteliku iKOOS gwarantują spokojną i bezpieczną podróż samocho-dem. Fotelik iKOOS wykorzystuje podstawę z błyskawicznymi zaczepami wyposażonymi w blokadę Pro-fix, dzieki czemu jest kompatybilny ze
wszystkimi wózkami Jane. Spełniając surowe wymogi europejskiej normy
bezpieczeństwa E129 I-Size, mocowany jest w samochodzie za pomocą
systemu Isofix i akcesorium „front leg” dla zagwarantowania całkowitego
bezpieczeństwa i niezawodności. Osłona boczna tzw.: „Side impact protector” wraz z regulowanym w 5 pozycjach zagłówkiem, zostały zaprojektowane, by pochłaniać boczne uderzenia, a tkanina „memory foam” by
uzyskać najlepsze rozłożenie obciążeń działających w czasie zderzenia
bocznego. MAXIMUM PEWNOŚCI ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA.
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Koos iSize

Koos iSize

Dane techniczne

Dane techniczne
Wzrost 40-83 cm

Pozycja boczna. Osłona „Side impact protector”
zaprojektowana tak, by pochłaniała boczne
uderzenia w połączeniu z regulowanym
zagłówkiem. Wyposażona w piankę „memory foam” dla najlepszego rozłożenia obciążeń
działających w czasie zderzenia bocznego.

Regulacja zagłówka w 5 pozycjach. Zagłówek
dopasowany do wzrostu dziecka. Mechanizm
regulacji wysokości można włączyć, kiedy dziecko
siedzi w foteliku.

Koos iSize jest
kompatybilny z Europejską
Regulacją R129 iSize jak
również z R44.04, stąd
może być mocowany
takkże za pomocą pasów
bezpieczeństwa zgodnie
z Normą ECE R44/04

System mocowania ProFix sprawia, że nosidełko
pasuje do nowej podstawy
ISOFIX i wszystkich wózków
spacerowych firmy Jané.

Nowy iKOOS nie
wykorzystuje już
pasów bezpieczenstwa
pojazdów jako
systemu mocowania
w samochodzie.
Spełniając surowe
wymogi europejskiej
normy bezpieczeństwa
E129 i-Size, fotelik iKOOS
wykorzystuje podstawe
z błyskawicznymi
zaczepami wyposażonymi
w blokade Pro-fix marki
Jané i jest mocowany
w samochodzie za
pomocą systemu ISOFIX
i akcesorium „front leg”
dla zagwarantowania
całkowitego
bezpieczeństwa
i niezawodności.

Isofix + nóżka
przeciwobrotowa. Jest to
najbezpieczniejszy system
mocowania, ponieważ
zapobiega błędom przy
montażu, które mogłyby
wpłynąć niekorzystnie na
bezpieczeństwo.

Pozycja boczna z side impact protector

Wodoodporny

Isofix + nóżka przeciwobrotowa

Wiatroodporny

Wzmocniona ochrona boczna
by lepiej chronic tułów i głowę.
Konstrukcja wykonana
z wtryskowego polipropylenu
niezwykle odporna na
uderzenia..

Zgodny z Regulacją iSize –
mocowanie Isofix

Noga stabilizująca, gwarantująca
stabilny i pewny montaż

Pro-fix system – pozwala na wpiecie
fotelika na każdy stelaż z modeli Jané

Oddychający
Wodoodporny
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Oddychający

Baza do nabycia osobno
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Gravity
Kolory

4579 S45 SOIL*

4579 S53 RED

4579 T31 SAILOR

4579 T34 JET BLACK

Gravity
360º BEZPIECZEŃSTWA

FOTELIK DLA DZIECI OD 40 DO 105 CM WZROSTU
Obrotowy 360˚, spełniający wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa normy I-Size fotelik GRAVITY to bez wątpienia fotelik, dzięki któremu
nie tylko dzieci podróżują błogo i spokojnie. Fotelik przeznaczony jest dla
dzieci od 40 do 105 cm wzrostu, a zgodnie z nową normą i-Size dziecko
może w nim podróżować tyłem do kierunku jazdy prawie do ok. 4 roku
życia. Fotelik wyposażony jest w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa
z zintegrowanym systemem regulacji wysokości pasów i z 5-pozycyjną
regulacją wysokością zagłówka. Posiada również 4 pozycje kąta nachylenia oparcia w każdej z opcji podróżowania – zarówno tyłem jak i przodem
do kierunku jazdy. Łatwy dostęp i możliwość bezpiecznego posadzenia
dziecka w foteliku oraz regulacji pasów bezpieczeństwa w każdej pozycji
siedziska zapewnia system rotacyjny 360˚. Szeroka gama kolorystyczna
i doskonałe materiały, z których wykonano tapicerkę w pełni wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób ceniących styl i wysoką jakość.

* W zestawie wkładka redukcyjna.
62

63

Gravity

Gravity

Dane techniczne

Dane techniczne
Wysokość 40-105 cm

Regulacja zagłówka w 5 pozycjach

Jeden montaż – 2 pozycje. Opcja obrotu fotelika o 360º dla obydwu pozycji
mocowania względem kierunku jazdy

Tyłem do kierunku jazdy. Dla dzieci o wzroscie od 40 do 105 cm

Fotelik zamocowany tyłem do kierunku jazdy. Dla dzieci o wzroście
od 40 do 105 cm (do wieku około 4 lat). Wkładka redukcyjna dla niemowląt o wzroście od 40 do 60 cm. Niemowlęta podróżują bezpieczniej tyłem do kierunku jazdy przynajmniej do ukończenia 15 miesiąca
życia, jednakże firma Jané zaleca wydłużenie tego okresu w miarę
możliwości do momentu osiągnięcia wzrostu 105 cm.

Fotelik zamocowany przodem do kierunku jazdy. Dla dzieci od 15
miesiąca życia do osiągnięcia wzrostu 105 cm. Dzięki nowemu fotelikowi Gravity marki Jané twój maluszek będzie mógł podróżować
przodem do kierunku jazdy, aczkolwiek firma Jané zaleca zaleca podróżowanie tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej.

Opcja obrotu fotelika o 360º dla obu pozycji mocowania względem
kierunku jazdy. Łatwe sadzanie dziecka w foteliku, bez konieczności
wyjmowania fotelika z samochodu. Ta opcja zwiększa znacznie bezpieczeństwo urządzenia, ponieważ umożliwia w łatwy sposób posadzenie dziecka i regulacje pasów bezpieczeństwa.

Regulacja nachylenia jedną ręką. 4 pozycje dla dwóch pozycji mocowania w samochodzie względem kierunku jazdy. Dla pozycji przodem
do kierunku jazdy i dla pozycji tyłem do kierunku jazdy. Z regulacją nachylenia umożliwiającą znalezienie najwygodniejszej pozycji dla twojego maluszka. Wszystkie pozycje są tak samo bezpieczne.

Isofix + nóżka przeciwobrotowa

Jednoczesna regulacja szelek i zagłówka

Wodoodporny
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Przodem do kierunku jazdy dla dzieci w wieku od 15 miesiecy o wzroscie
do 105 cm

Oddychający

Trwały i antyplamowy
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Grand
Kolory

Grand

4578 S45 SOIL

4578 S53 RED

BEZPIECZNY DLA DZIECKA, WYGODNY DLA RODZICA

FOTELIK BEZPIECZEŃSTWA GRUPA 1/2/3 (9-36 kg)
Grand Jané to nowy, ewolucyjny fotelik zaprojektowany dla ochrony dzieci o wadze od 9 do 36 kilogramów. Grand to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych (1, 2, 3), zaprojektowany z myślą o dostosowaniu do dziecka podczas każdego etapu rozwoju. Łatwo
i bezpiecznie mocowany w samochodzie za pomocą zaczepów Isofix,
może być instalowany na przednim i tylnym fotelu. Dziecko zawsze będzie podróżowało bezpiecznie, ponieważ fotelik zawiera też Top Tether
(pasek przeciwobrotowy). Fotelik Grand został homologowany jako urządzenie przytrzymujące dla dzieci w samochodzie zgodnie z postanowieniami normy ECE 44/04.

4578 T31 SAILOR

4578 T34 JET BLACK

* W zestawie wkładka redukcyjna.
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Grand

Grand

Dane techniczne

Dane techniczne

Grupa 1-2-3 Waga 9-36 kg

GRUPA 1
Regulacja nachylenia oparcia fotelika.

GRUPA 1 dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg
Mocowanie fotelika za pomocą zaczepów Isofix i paska
przeciwobrotowego (Top Tether). Dziecko podróżuje przypięte 5-punktowymi szelkami fotelika.

GRUPA 1
Regulacja wysokości zagłówka, który zapewnią
lepszą ochronę w razie zderzenia bocznego i lepiej
podtrzymuje główkę dziecka.

D

Poprawnie zainstalowany

ZMIANA Z GRUPY 1 NA GRUPĘ 2-3
Zmiana pasów „misusing”. Zmiana fotelika w podstawkę podwyższającą z oparciem nie wymaga
zdemontowania szelek, a jedynie schowania ich
– zapobiega to błędom przy montażu, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na bezpieczeństwo,
ochronę w razie zderzenia bocznego i lepiej podtrzymuje główkę dziecka.
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GRUPA 2-3 dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg
Bezpośrednio za pomocą pasa bezpieczeństwa pojazdu
i opcjonalnie można zamocować fotelik za pomocą zaczepów ISOFIX. Dziecko podróżuje przypięte 3-punktowym
pasem bezpieczeństwa pojazdu.

D

Niepoprawnie zainstalowany

F

A

I

H

DANE TECHNICZNE
A Uchwyt na pas.
B Przycisk do regulacji ustawienia.
C Top Tether.
D Isofix.
F 5-punktowe szelki.
G System wentylacji w obudowie.
H Materiał absorbujący uderzenia.
I Pokrowiec jest zdejmowany i nadaje się do prania.

B

C
G

Oddychający
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iQuartz

iQuartz

Kolory

4587 S45 SOIL

4587 S53 RED

ODPOWIEDNI NA KAŻDYM ETAPIE
Nowy fotelik iQuartz został zaprojektowany zgodnie z normą iSize dla dzieci, które przekroczyły 100 cm wzrostu. Zgodnie z wytycznymi Regulacji
I-Size fotelik został poddany testom ochrony bocznej oraz jest mocowany
za pomocą zaczepów Isofix co zapewnia większą ochronę podczas podróży samochodem. Fotelik iQuartz jest technologicznie zaawansowany
– został wyposażony w Proportional Height Adjustement – system kompleksowej regulacji umożliwiający ustawienie wysokości zagłówka w 11
różnych pozycjach. Przy podwyższeniu fotelika nie tylko zostaje wysunięty
zagłówek, ale również samo oparcie ustawia się na stosownej wysokości
w taki sposób, by zapewnić maksymalną ochronę dziecku w każdej fazie
rozwoju. Fotelik iQuartz gwarantuje dziecku wygodny wypoczynek za
pomocą 3-pozycyjnego systemu regulacji oparcia oraz oddychającej
wyściółki z opcją Soft Touch.
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100-150

FOTELIK SAMOCHODOWY DLA DZIECI OD 100-150 CM WZROSTU

4587 T31 SAILOR

4587 T34 JET BLACK
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iQuartz

iQuartz

Dane techniczne

Centrum badawcze Jané crash test

Wzrost od 100-150 cm
Z możliwością dopasowania: iQuartz to fotelik bezpieczeństwa dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany z myślą o dostosowaniu do dziecka
podczas każdego etapu rozwoju dzięki systemowi kompleksowej regulacji wysokości (11 pozycji) za pomocą wysuwanego oparcia i zagłówka.

Maksymalna ochrona boczna –
osłaniający kształt obudowy zwiększa
pochłanianie siły ewentualnego
uderzenia i zapewnia lepszą
amortyzację.

Zagłówek zawiera obszerne
boczne części osłaniające
uszy, które w razie zderzenia
bocznego gwarantują
maksymalne przytrzymanie
głowy dziecka i zwiększają
pochłanianie siły uderzenia.

Nowy fotelik iQuartz został zaprojektowany zgodnie z normą
iSize dla dzieci, które przekroczyły 100 cm wzrostu. Zgodnie
z wytycznymi Regulacji I-Size fotelik został poddany
testom ochrony bocznej oraz jest mocowany za pomocą
zaczepów Isofix
co zapewnia większą ochronę podczas
podróży samochodem. Fotelik iQuartz jest technologicznie
zaawansowany – został wyposażony w Proportional Height
Adjustment – system kompleksowej regulacji umożliwiający
ustawienie wysokości zagłówka w 11 różnych pozycjach. Przy
podwyższeniu fotelika nie tylko zostaje wysunięty nagłówek,
ale również samo oparcie ustawia się na stosownej
wysokości w taki sposób, by zapewnić maksymalną ochronę
dziecku w każdej fazie rozwoju. iQuartz gwarantuje dziecku wygodny wypoczynek za pomocą 3-pozycyjnego systemu

regulacji oparcia oraz oddychającej wyściółki z opcją Soft
Touch. Obecnie większość fotelików samochodowych jest
wyposażonych w system mocowania Isofix – sztywne urządzenie
znajdujące się w podstawie fotelika, dzięki któremu fotelik jest
mocowany do struktury pojazdu tak, aby w razie kolizji
uniknąć jego przemieszczania. W porównaniu z tradycyjnym
systemem mocowania za pomocą samochodowych pasów
bezpieczeństwa, mocowanie fotelików za pomocą Isofix
w samochodzie jest o wiele łatwiejsze. Foteliki te posiadają
również inne ważne zalety, do których należy zmniejszenie
o 22% ciężkich obrażeń dziecka w razie wypadku. Ponadto
mocowania Isofix nie są elastyczne, dzięki czemu fotelik
bierze udział w procesie zmniejszania prędkości pojazdu,
redukując w ten sposób negatywny wpływ kolizji na dziecko.

Wentylacja: Ergonomiczna
konstrukcja z otworami
wentylacyjnymi ułatwiającymi
przepuszczanie powietrza.

3-pozycyjny system regulacji
oparcia dla lepszego
wypoczynku niemowlęcia.

System mocowania Isoﬁx
zapewniający fotelikowi
bezpieczeństwo i dodatkową
stabilność.

100-150

Oddychająca wyściółka
i opcja Soft Touch.
Pokrowce są zdejmowane
i nadają się do prania.

Wodoodporny
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Oddychający

Trwały i antyplamowy
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Montecarlo R1
Kolory

Montecarlo R1

4572 S45 SOIL

4572 S53 RED

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

FOTELIK BEZPIECZEŃSTWA

Montecarlo to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka na każdym etapie rozwoju. Dzięki systemowi kompleksowej regulacji, polegającemu na ustawieniu wysokości oparcia i szerokości
fotelika, poprzez regulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej, zapewnia całkowitą
ochronę boczną. Okalający kształt i większe rozmiary zagłówka pozwalają na lepsze pochłanianie siły uderzenia w razie wypadku, zapewniając lepszą amortyzację. Ergonomiczny
zagłówek w połączeniu z pochylonymi bokami fotelika stanowią oparcie niezbędne dla
optymalnego odpoczynku dziecka. Oddychająca tkanina wewnętrzna, będąca w bezpośrednim kontakcie z ciałem dziecka.
MONTECARLO R1 – ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA
Fotelik Montecarlo R1 został poddany wymagającym próbom Eurotest badającym właściwości fotelików bezpieczeństwa w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa. Uzyskane
wyniki nie mogły być lepsze: fotelik Montecarlo R1 otrzymał jedną z najwyższych punktacji
w swojej klasie i został wyróżniony za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zderzenia
bocznego oraz za stabilność całej konstrukcji. Ocena ta plasuje fotelik Montecarlo R1
jako punkt odniesienia w zakresie komfortu i bezpieczeństwa dla dzieci. Ponadto jest on
jednym z najbardziej cenionych fotelików na rynku.
74

4572 T31 SAILOR

4572 T34 JET BLACK
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Montecarlo R1

Montecarlo R1

Dane techniczne

Dane techniczne

Grupa 2 / 3 Waga 15-36 kg

Zagłówek o ergonomicznym
designie wraz z okienkami
wentylacyjnymi w pełni
gwarantuje komfort

Nowy otwór na pas: Udoskonalony otwór na pas pozwala na idealne dopasowanie skośnej części
pasa bezpieczeństwa pojazdu
do wysokości ramion dziecka.

Homologacja:
Aluminiowa konstrukcja
gwarantuje o 70% lepszą
ochronę w porównaniu
z systemami tradycyjnymi.
Homologowany wg
nowej serii poprawek 04
do regulaminu nr 44.

Odporny na uderzenia

76

Z możliwością dostosowania: Montecarlo R1 to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka na każdym etapie rozwoju. Dzięki systemowi kompleksowej regulacji, polegającemu na ustawieniu wysokości oparcia
i szerokości fotelika, poprzez regulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej, zapewnia całkowitą ochronę boczną. Maksymalna ochrona dzięki
udoskonalonej bocznej amortyzacji.

Wzmocniona ochrona
boczna dla maksymalizacji
bezpieczeństwa

Wodoodporny

Oddychający

Zdał testy bocznych zderzeń

Regulowane oparcie i regulowany zagłówek

Montecarlo R1
jest wyposażony
w system Isoﬁx, co
w połączeniu z systemem
przytrzymującym
dziecko – opartym
na samochodowych pasach
bezpieczeństwa – zapewnia
większą stabilność fotelika
w razie kolizji i uderzeń
bocznych oraz umożliwia
regulację nachylenia oparcia
w 2 różnych położeniach.

77

Akcesoria

Baby Side

Śpiworki

80

Materacyki

82

Parasol

Regulacja
Poziom wysokości
wysokości łóżeczka materaca

6

48 cm

5

45,8 cm

4

43,6 cm

3

41,4 cm

2

39,2 cm

1

37 cm
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87

Torby

Folie

90

Rękawice

92

Pas

97

96

Uchwyt na kubek

98

Surfer

99

Baby Side

Dane techniczne

6801 S55 ROUND LINES

Baby Side

6801 T01 STAR

Regulacja
Poziom wysokości
wysokości łóżeczka materaca

6

48 cm

5

45,8 cm

4

43,6 cm

3

41,4 cm

2

39,2 cm

1

37 cm

6801 T25 GRANOLA

PO WŁAŚCIWEJ STRONIE
Łóżeczko BABY SIDE Jané to najwygodniejszy i najprostszy sposób na wspólne spanie w jednym łóżku z Twoim maluszkiem.
Dolne teleskopowe nóżki łóżeczka w połączeniu z 6 pozycjami
wysokości sprawiają, że można je łatwo dopasować do łóżek
wszelkiego rodzaju. Teraz będziesz mogła nacieszyć się korzyściami płynącymi ze wspólnego spania i zarazem będziesz spokojna, wiedząc, że twoje maleństwo ma swoje własne miejsce.
Ponadto Baby Side można używać też jako oddzielne łóżeczko
po podniesieniu jednej z bocznych ścianek. Dzięki czterem niezależnym kółkom z hamulcem łóżeczko można łatwo przemieszczać, a dodatkowo można je złożyć na czas podróży. Materac
w łóżeczku Baby Side ma regulację nachylenia i dostosowuje
się do pozycji najwygodniejszej dla dziecka. W zestawie kołdra,
poszewka na kołdrę, prześcieradło i poduszka z poszewką we
wzorze jednym z 5, adekwatnie dobranym do koloru łóżeczka.
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Śpiworek Mims+
Śpiwór Mims+ zawiera otwory do przekładania szelek. Zmieniany w kocyk, materacyk lub kołderkę do łóżeczka. Cieplutki dzięki
wewnętrznej wyściółce. Uszyty z miękkiego bawełnianego materiału bardzo przyjemnego w dotyku.

80490 S74 NATURE

80490 S75 CLOUDS

Śpiwór zmieniany w kołderkę

82

Uniwersalny śpiwór do gondoli. Zmieniany w kocyk, materacyk lub kołderkę do łóżeczka. Miękko wyścielany i niezwykle ciepły dzięki
zastosowaniu podszewki z polaru, a tym samym bardzo przyjemny w dotyku.

80489 T29 SQUARED

80490 S76 SKY

40x80 cm

Śpiworek Mims

80489 S58 STAR

80489 T32 SWAN

80489 S64 CLOUD

Wymiary śpiwora zmienionego
w kołderkę 72x95 cm

Wymiary śpiwora zmienionego
w kołderkę 72x95 cm

Wymiary śpiwora 38x72 cm

Wymiary śpiwora 38x72 cm

Zamek najwyższej jakości

95% bawełny, 5% elastanu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

40x80 cm

95% bawełny, 5% elastanu

Odwracalny

Śpiwór zmieniany w kołderkę
83

Moom

Nest

Uniwersalny, miękko wyściełany śpiworek z grupy 0 – od urodzenia do ok. 13 kg.

Ciepły śpiworek z polaru z suwakiem pośrodku oraz bokach, w nieszablonowej kolorystyce i wzorach.

80492 S58 STAR

80492 T25 GRANOLA

80482 644 SOHO

80482 T32 SWAN

80492 T32 SWAN

46x82 cm

48x89 cm

Wodoodporny

84

Wiatroodporny

80482 645 NOVEMBER

80482 T24 HOLI

80482 S45 SOIL

46x95 cm

Zamek najwyższej jakości

48x105 cm

Oddychający

Wodoodporny

Oddychający
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Nest plus

Materacyk

Do grup 1-2-3 i wózków spacerowych

Nowy, obszerniejszy krój w kształcie siedziska w tylnej części śpiwora z regulowaną wysokością
sprawia, że nie zawadza o koła wózka.

80473 T25 GRANOLA*

80473 T24 HOLI

Materacyk stanowi połączenie bawełny 100% i specjalnej siatki, która ułatwia cyrkulację powietrza między wózkiem a dzieckiem, ogranicza
jego pocenie się i daje poczucie świeżości. Pasuje do większości fotelików samochodowych grupy 1,2 i 3 oraz do wózków spacerowych.

80473 T33 BERYL

80225 H61 BLACK

80473 S58 STAR

80473 T32 SWAN

46x95 cm

48x105 cm

Wodoodporny
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Zamek najwyższej jakości

Paski mocujące

Dolna wewnętrzna osłona na nóżki

100% bawełny

Z zamkiem odpinanym z obydwóch stron
oraz całkowicie zdejmowanym pokrowcem

87

Materacyk

Parasolka
Anty UV

Uniwersalny do fotelików, gondol, leżaczków
Super plastyczny materac służący jako wypełnienie do siedzenia zapewni stabilność i wygodę Twojemu dziecku od pierwszych chwil życia.
Pasuje do wszystkich rodzajów siedzeń: leżaków, krzesełek do karmienia, fotelików samochodowych itp. Dwustronny. Z lekkim materiałem
na lato i ciepłym na zimę oraz z oddychającym pokrowcem aerosleep.

Parasolka zawiera materiały zaprojektowane specjalnie do zapewnienia unikalnej na rynku ochrony przeciw promieniom ultraﬁoletowym
UVB i UVA. Stopień ochrony wynosi 50+ – jest to najwyższy stopień ochrony dla materiałów. UPF 50+. Poliester. Zawiera nowy zdejmowany uchwyt 80107.

80273 S53 RED

SUMMER

80273 R63 COFFEE

80273 T29 SQUARED

WINTER
80273 T30 PEARL

80254 R85

80273 T31 SAILOR

80273 T34 JET BLACK

A Odporna, łatwa w czyszczeniu.
B Pręty z włókna szklanego.
C Ukryte wykończenia dla większego bezpieczeństwa.
D Miejsca zgięcia.
E Uniwersalny uchwyt.

25x69x13 cm

Oddychający
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4x61x33 cm

Odwracalny

48x16 cm

110x50 cm

Anty Uva /Uvb Upf 50+

89

Folia przeciwdeszczowa

Folia przeciwdeszczowa

Uniwersalny do fotelików, gondol, leżaczków

UNIWERSALNY POKROWIEC PRZECIWDESZCZOWY DO WSZYSTKICH NOSIDEŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY 0.
Specjalnie dostosowana do fotelika Matrix. (ref.50280)

Uniwersalny wózek

50272 AERO

50272 MUUM

Uniwersalna grupa 0

50272 NANUQ

50282

50272 RIDER

50272 TRIDER

50280

50272 MINNUM

1 okno

29x29x20 cm

32x22x5,5 cm

1 okno

90

Micro – Matrix – Rebel – Matrix Cup – Auto-Carrycot – Transporter – Strata – Nano
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Torba do wózka

Torba Mama

Uniwersalna, obszerna torba z wieloma przegródkami i kieszeniami. Boczne kieszenie na butelki lub napoje. W zestawie mata do
przebierania. Torba na ramię z paskiem o regulowanej długości.

Nowa torba z wewnętrznymi przegródkami, zewnętrznymi kieszeniami i bocznymi zapięciami. Bardzo obszerna w środku, zawiera zewnętrzny
suwak. W zestawie mata do przebierania z pokrowcem na pieluchy i etui na dokumenty do kompletu.

80182 S45 SOIL

80182 S53 RED

80182 S31 SAILOR

80182 T34 JET BLACK

T32 SWAN

T29 SQUARED

T33 BERYL

T34 JET BLACK

40x23x8 cm

T31 SAILOR

92

S53 RED

T30 PEARL

93

Torba High-Chair

Torba Avant
Obszerna torba z wieloma przegródkami i kieszeniami. Boczne uchwyty. W zestawie mata do przebierania, neseser i termoopakowanie
na butelki. Torba na ramię z paskiem o regulowanej długości.

60303 T24 HOLI

60303 T33 BERYL

33x25x15 cm

Maks. 36 miesięcy

94

38x14x25 cm

60306 S58 STAR

60306 T25 GRANOLA

40x30x15 cm

Maks. 36 miesięcy

Trwały i antyplamowy
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Rękawice

Pas bezpieczeństwa

Z podszewką z ekoskóry. Pasują do pojedynczej i podwójnej rączki.

Pas bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży, zaprojektowany specjalnie dla równoczesnej ochrony płodu i zapewnienia bezpieczeństwa
mamie w razie gwałtownych hamowań. Nadaje się do używania ze spódnicą i spodniami.

Do wózka spacerowego

Dla kobiet w ciąży

80486 S45 SOIL

80486 G78 NEGRO

80486 S19 CREMA

50288

28x19x7 cm

Wiatroodporny
21,7x31x6,5 cm

38x18 cm

96

30x46 cm

Wodoodporny
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Uchwyt na kubek
Akcesoria do wózka

UCHWYT NA KUBEK Z REGULOWANYM PASKIEM. Aby opiekun zawsze miał pod ręką butelkę do karmienia niemowlęcia lub napój dla siebie.

Uniwersalna platforma
Nowa platforma. Dłuższa podstawa,
z niezwykle lekkimi bezpiecznymi mocowaniami i opcją pozostawienia ich
na stałe na stelażu. Łatwiejszy i bezpieczniejszy montaż. Z paskiem do składania, kiedy nie jest w użyciu. Bardzo
wytrzymałe ciche koła obrotowe o 360°.
Uchwyt dopasowany w 100% do rurki
o każdym wymiarze.

5029 X09

4001 X09

20x15 cm

98

46x26x10 cm

Zawieszenie

38x29x38 cm

Antypoślizgowe

www.jane.pl
www.facebook.com/janestylowewozki

www.dladzieci.euro-trade.pl

EURO-TRADE SP. Z O.O. SP.K
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków,
tel. 012/ 61 44 150, fax 012/ 61 44 155

Powyższy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu Art.66 i nast.
„Kodeksu Cywilnego” (Dz.U.69.16.93 z późn.zm.) Produkty dostępne w punktach
sprzedaży mogą różnić się pod względem wyglądu i rodzaju.

