
UNI

110 x 48 cm

 Materiál: 100% polyester

 Protiskluzová úprava

 Reflexní prvky

 Vodní sloupec: 1000 mm

 Materiál: 100% polyester

 Vodní sloupec: 1000 mm

Jibot 3v1 Jasie

Jibot 3v1 
Dusty Pink
531821

Pale Eucalypt 
531822 

Pale Eucalypt 
532822Charcoal Grey 

531995
Charcoal Grey 
532995

Ink Black 
531906

Ink Black 
532906

Jasie 
Dusty Pink 
532821

Hřejivý prodlužovací fusak se třemi funkcemi 
– do hlubokého kočárku, sportovního kočárku 
i do autosedačky.

Středový zip zajistí rychlý a snadný přístup 
k děťátku.

Fusak je extra dlouhý – až 110 cm. Odepnutím 
nánožníku fusak zmenší svoji velikost.

Pomocí šňůrek ke stažení kolem hlavičky se 
vytvoří kapuce, která dokonale chrání dítě 
vůči větru a chladu. Je voděodolný a ochrání 
děťátko před větrem.

8 otvorů na zadní straně pro univerzální 
uchycení v kočárku či autosedačce kterékoli 
značky.

S rukávníky Jasie vytváří dokonalý zimní set.

Hřejivé rukávníky pro pohodlné kočárkování 
i v chladném počasí. 

Díky samostatným dvěma částem jsou 
využitelné na jakýkoli model kočárku, ať už 
jde o kočárek se spojenou rukojetí nebo 
golfový typ kočárku.

Voděodolná úprava ochrání před sněhem 
a jemným deštěm.

Jednoduché upevnění na rukojeť kočárku 
pomocí 4 druků. 

Hřejivý měkký flís uvnitř.

Univerzální velikost, vhodná i pro ruce tatínků.

Vždy pohodlně a v teple Příjemně i v zimě

UNI

30°C



UNI

82 x 49 cm

UNI

100 x 55 cm
Materiál: 100% polyester Materiál: 100% polyester

Warmy 4v1 Comfy 4v1

Warmy 4v1 
Silvered Grey
533824

Warmy 4v1 
Silvered Black 
533823

Forever Black 
534825 Fancy Dream 

534827

Extra teplý a nadýchaný fusak do každého 
kočárku. Vhodný do korbičky hlubokého 
kočárku, do sportovního kočárku, 
autosedačky i jako samostatná vložka do 
kočárku (po odnětí horní části).

Odolný vůči vodě i vůči větru. Speciální 
povrchová úprava BIONIC-FINISH® ECO.

Regulace teploty díky zipům, které jsou po 
stranách celého fusaku.

Spodní část lze odzipovat a vznikne tak otvor 
na nožičky.

Pomocí šňůrek ke stažení kolem hlavičky 
snadno vytvoříte kapuci, která dokonale 
ochrání děťátko před chladem a větrem.

8 otvorů na zadní straně pro univerzální 
uchycení v kočárku či autosedačce kterékoli 
značky.

Úžasně teplý a měkký fusak s odnímatelnou 
kožešinkou. Vhodný je do korbičky hlubokého 
kočárku, do sportovního kočárku i jako 
samostatná vložka, jelikož horní část se dá celá 
odzipovat.

Odolný vůči vodě i vůči větru. Speciální 
povrchová úprava BIONIC-FINISH® ECO.

Ve fusaku se díky zipům, které jej lemují 
z každé strany, jednoduše reguluje teplota.

Ve spodní části se zipy setkávají, jejich 
rozepnutím vznikne praktický otvor pro 
nožičky děťátka. V zadní části je inteligentní 
prohnutá kapsa, která zabraňuje sklouznutí 
fusaka.

Kožešinka se na fusak přichytává pomocí 
knoflíků a lze ji velmi jednoduše odejmout 
a fusak vyprat při teplotě 30°C.

Na zadní straně je 6 otvorů pro bezpečnostní 
pásy, díky kterým se fusak přizpůsobí 
jakémukoli kočárku. Všestranné otvory na 
ramenní popruhy jsou vhodné i pro typ pásů, 
které nelze odpojit.

Dopřejte svému 
miminku hřejivé objetí

Pohodlne jako v bříšku

Glossy Princess 
534829

Elegant Caramel 
534826

Comfy 4v1 
Stylish Beauty 
534828

Vodní sloupec: 3000 mm Vodní sloupec: 3000 mm




