
BM40005 LUNA autosedačka 0 - 13 kg (bez stříšky) 

• lze umístit pomocí adaptérů na modely Easy Twin, Premium   
   a Compact
• lze umístit bez adaptérů přímo na konstrukci kočárku Fresh

Projekt Baby Monsters se zrodil před 8 lety.  „Milujeme naši práci!“ Naším cílem 
je vyrábět produkty, které jsou pohodlné jak pro dítě, tak pro rodiče, kteří chtějí pro 
svou ratolest pohodlí a bezpečí. Kvalita, design a univerzálnost produktů jsou pro 
nás velmi důležité. Proto vždy klademe důraz na to, aby naše výrobky byly snadno 
použitelné, splňovaly všechny potřeby a zároveň dobře vypadaly. Průběžně 
sledujeme trendy v oblasti nových barev a potahů pro rozšíření našeho portfolia, 
aby maminky měly na výběr z široké nabídky barev a mohly často měnit potahy na 
svém kočárku.
Na český trh vstoupí značka Baby Monsters v březnu prostřednictvím distributora  
Bohemia Baby.

Kontakty: Bohemia Baby s. r. o., Office center Zirkon, Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, 
www.bohemiababy.cz,  email: sales@bohemiababy.cz

www.baby-monsters.cz
www.baby-monsters.sk

"Pomocníčci do kuchyně pro skřítky a trpaslíky"Doplňky ke kočárku

Jídelní set plastový Jídelní set hliníkový

Jídelní sety 4 - 8 měsíců KRAB
•  obsahuje měkkou silikonovou lžičku a vidličku, misku, talíř a hrneček 2 v 1

Jídelní sety 12 m + JELEN
•  set obsahuje plastovou lžičku a vidličku, misku, talíř a hrneček 2 v 1

Jídelní sety 24 m + KRÁLÍK
•  set obsahuje hliníkovou lžičku a vidličku, misku, talíř a hrneček  2 v 1

I COOK 
•  cestovní set na 
vaření, který obsahuje 
odšťavňovač, struhadlo,  
hmoždíř se silikonovým 
krytem včetně paličky

Sada 3 vakuových krabiček TUP AIR
•  set obsahuje 3 x krabičku, pumpu, 
3 x těsnící kryt s ventilkem a ukazatelem tlaku

Hrnek DRINKY
•  uzavíratelný  hrneček pro nejmenší s plastovým brčkem

BMBP-8602G 
Jídelní set plast krab 

4 - 8 m  zelený
BMBZ-8602G  

Jídelní set AL krab 
4 - 8 m  zelený

BMBP-8601G 
Jídelní set plast králík 

24 m + zelený
BMBZ-8601G 

Jídelní set AL králík 
24 m + zelený

 BMBZ-8661G I-COOK 
Tuleň

BMBZ-8681G 
Sada 3 vakuových 

krabiček zelená

BMBZ-8693G 
Hrnek DRINKY zelený

BMBP-8601B
 Jídelní set plast 

králík 4 - 8 m modrý 
BMBZ-8601B 

Jídelní set AL králík 
4 - 8 m modrý

BMBZ-8661B -COOK 
Tučňák

BMBZ-8681B
 Sada 3 vakuových 

krabiček modrá

BMBZ-8693B 
Hrnek DRINKY modrý

BMBP-8601P
 Jídelní set plast králík  

24 m +  růžový
BMBZ-8601P 

Jídelní set AL králík
24 m +  růžový

BMBZ-8661P I-COOK 
Orel

BMBZ-8681P 
Sada 3 vakuových 

krabiček růžová

BMBZ-8693P
 Hrnek DRINKY růžový

BMBP-8601O 
Jídelní set plast králík  

24 m +  oranžový
BMBZ-8601O

 Jídelní set AL králík 
 24 m +  oranžový

BMBZ-8661O I-COOK 
Kachna

BMBZ-8681O
Sada 3 vakuových 
krabiček oranžová

BMBZ-8693O
Hrnek DRINKY oranžový

BMBP-8602B 
Jídlení set plast krab 

4 - 8 m  modrý
BMBZ-8602B 

Jídelní set AL krab 
4 - 8 m   modrý

BMBP-8602P 
Jídelní set plast krab 

4 - 8 m růžový
BMBZ-8602P 

Jídelní set AL krab 
 4 - 8 m růžový

BMBP-8602O
 Jídelní set plast  krab 

4 - 8 m  oranžový
BMBZ-8602O 

Jídelní set AL  krab 
4 - 8 m oranžový

BMBP-8603G
 Jídelní set plast jelen 

12 m zelený
BMBZ-8603G  

Jídelní set AL jelen 
12m  zelený

BMBP-8603B 
Jídlení set plast jelen 

12m  modrý
BMBZ-8603B 

Jídelní set AL jelen
 12 m  modrý

BMBP-8603P
 Jídelní set plast jelen

 12 m  růžový
BMBZ-8603P

 Jídelní set AL jelen
 12 m  růžový

BMBP-8603O 
Jídelní set plast jelen 

12 m  oranžový
BMBZ-8603O

 Jídelní set AL jelen 
12 m oranžový

BMF1001 FAST golfky (bez color packu) 0 - 36 m

•  lehké, kompaktní golfky ideální do města i na cesty
•  velmi dobrá ovladatelnost
•  prostorná XL stříška z neoprenu
•  rukojeť potažena EKO kůží
•   multipoziční polohování opěrky zad až do lehu
•  polohování opěrky nohou
•  odpružená přední i zadní kola
•  přední otočná dvojitá kola s možností aretace
•  prostorný nákupní košík
•  ochranný oblouk
•  rozepínací větrací otvor ve stříšce
•  pláštěnka součástí kočárku

BMF-901 Fast color 
pack černý

BMF-905 Fast color 
pack béžový

BMF-907 Fast color 
pack fialový

BMF-908 Fast color 
pack světle růžový

BMF-909 Fast color 
pack světle modrý

BMF-910 Fast color 
pack tmavě modrý

BMF-902 Fast color 
pack tyrkysový 

BMF-906 Fast color 
pack světle šedý

BMF-903 Fast color 
pack červený

BMF-904 Fast color 
pack tmavě růžový

BM4-001 Stříška pro 
autosedačku Luna 

černá

BM4-11 Stříška pro 
autosedačku Luna šedá 

melange

BM4-005 Stříška pro 
autosedačku Luna béžová

BM4 - 004 Stříška pro 
autosedačku Luna růžová

BM4-002 Stříška pro 
autosedačku Luna tyrkysová

BMP2000 Adaptér na konstrukci kočárku 
Premium pro připevnění autosedačky Maxi Cosi

BMT6001 Horní adaptér na konstrukci kočárku Easy Twin pro 
připevnění autosedačky Baby Monsters Luna

BMT6002  Dolní adaptér na konstrukci kočárku Easy Twin 
pro připevnění autosedačky Baby Monsters Luna

BMP0001  Adaptér na konstrukci kočárku 
Premium pro připevnění autosedačky 
Baby Monsters Luna

Ilustrační foto.

BM6003 Univerzální adaptér na autosedačku Maxi Cosi
•  adaptér se nacvakne do adaptéru BMC-10002 kočárku Compact  a pak 
můžete připevnit autosedačku Maxi Cosi
•  adaptér  se nacvakne na BMT6001 horní nebo BMT6002 dolní adaptér 
kočárku EASY TWIN a pak můžete připevnit autosedačku Maxi Cosi
•  adaptér se nacvakne na konstrukci kočárku FRESH a pak můžete 
připevnit autosedačku Maxi Cosi

BMC-10002  ADAPTÉRY pro kočárek Baby Monsters Compact 2. 0
•  Adaptér na konstrukci kočárku Compact pro připevnění autosedačky Baby 
Monsters LUNA, slouží také jako redukce pro univerzální adaptér BM6003 

BM70005 Přebalovací taška Universal šedá BM-70001 Přebalovací taška Universal černá

Univerzální ADAPTÉR 

ADAPTÉRY pro kočárek Baby Monster Easy Twin

ADAPTÉRY pro kočárek Baby Monsters Compact

ADAPTÉRY pro kočárek Baby Monsters Premium

Přebalovací taška UNIVERSAL

• přebalovací taška, ideální pro kočárky 
Premium, Fresh, Compact a Fast
• prostorná s mnoha kapsami
• přebalovací podložka součástí tašky

Přebalovací taška EASY TWIN 
•  velká prostorná přebalovací taška 
vyrobená speciálně pro kočárek Easy Twin
•  mnoho prostorných kapes
•  2 přebalovací podložky
•  2 termo kapsy na láhve

BMT-70005 Přebalovací taška Easy Twin šedá BMT-70001 Přebalovací taška Easy Twin černá

BM60006-EV  UNI fusak do kočárku
•  univerzální fusak, který sedí do všech 
kočárků Baby Monsters



BMC2.0-1001 COMPACT 2.0 - sportovní kočárek 0 - 36 m (bez colour packu)

KOMPAKTNÍ, LEHKÝ A UNIVERZÁLNÍ

•  XL prodlužovací stříška
•  multipoziční opěrka zad
•   polohování opěrky nohou
•  prostorný pohodlný sedák (šířka 36 cm)
•   odpružená přední  a zadní kola
•  přední otočná kola s možností aretace
•  odepínací dětské madlo
•  nastavitelná rukojeť
•  vhodný již od  narození
•   prostorný košík
•   kompaktní po složení
•  pláštěnka součástí kočárku

BMCL-901 Compact podložka do 
kočárku černá

BMCL- 902 Compact podložka do 
kočárku tyrkysová

BMCL-903 Compact podložka do 
kočárku červená 

BMCL-904 Compact podložka do 
kočárku tmavě růžová

BMCL-905 Compact podložka do 
kočárku béžová

BMCL-906 Compact podložka do 
kočárku světle šedá

BMCL-907 Compact podložka do 
kočárku fialová

BM2.0L-912 zelená

BM2.0L-913 hnědošedá

BM2.0L-904 růžová

TRIO FRESH 3. 0 kombinovaný kočárek 0 - 36 m

FUNKČNÍ, ROBUSTNÍ, ALE KOMPAKTNÍ PO SLOŽENÍ

•  na konstukci kočárku lze umístit bez adaptérů autosedačku 
     Baby Monsters Luna
•  výsuvná teleskopická rukojeť (100 a 104.5 cm)
•  odpružení předních i zadních kol
•   přední otočná kola s možností aretace
•  system skládání v jakékoliv pozici
•  5 bodový pás
•  polohování opěrky zad do 3 pozic
•  polohování opěrky nohou
•  velký nákupní košík
•  otočná sedačka po a proti směru jízdy
•  Xl stříška
•  pláštěnka součástí kočárku

PREMIUM 2.0 Kombinovaný kočárek 0 - 36 m

ELEGANTNÍ, VYSOKÝ A POHODLNÝ
.... splní požadavky i nejnáročnějších rodičů

•  teleskopická výsuvná rukojeť
 (2 pozice 101,5 a 110,5 cm), 
•  vyměnitelný potah rukojeti z  EKO kůže
•  5 bodový bezpečnostní pás
•  opěrka zad 3 polohy
•  polohování opěrky nohou
•  košík uzavíratelný na zip
•  odpružená přední a zadní kola
•  přední otočná kola s možností aretace
•  odepínací dětský oblouk
•  nastavitelná XL stříška
•  pláštěnka součástí kočárku

BMP0005 
Premium kočárek 

texas

BMP1005 
Premium korba 

Texas

BMP1004 
Premium korba 

Jeans

BMP1013 Premium 
korba hnědošedá

BMP0004 
Premium kočárek 

jeans

BMP0013 
Premium kočárek 

hnědošedý

•  pohodlná korba vhodná od narození

Premium  korba 0 - 6 m Fresh  korba 0 - 6 m

Podložky do kočárku Fresh
• barevné podložky, které perfektně
sedí do kocárku Fresh

BMP6003 Univerzální adaptér na 
konstrukci kočárku Fresh pro připevnění 

autosedačky Maxi Cosi

BM60003 Univerzální adaptér pro 
připevnění autosedačky Maxi Cosi 

(nacvakne se do  adaptéru BMC-10002)

BMP6003 Univerzální 
adaptér pro připevnění 
autosedačky Maxi 
Cosi (nacvakne se do  
adaptéru BMC-10002)

•  color pack obsahuje 
stříšku, madlo, nárameníky a 
podložku

Colour pack 
•  obsahuje stříšku, madlo a nárameníky

BMC-901 
Compact colour 

pack černý

BMC-902 
Compact colour 
pack tyrkysový

BMC-903 
Compact colour 

pack červený

BMC-904 
Compact colour 

pack tmavě růžový

BMC-905
 Compact colour 

pack béžový

BMC-906
 Compact colour 
pack světle šedý

BMC- 907
 Compact colour 

pack fialový

BMC-908  
Compact colour 

pack světle růžový

BMC-909 
Compact colour 

pack světle modrý

BMC-910 
Compact colour 

pack tmavě modrý

BMC-911 
Compact colour 
pack tmavě šedý

BMC-912
 Compact colour 

pack tmavě zelený 

BMC-913 
Compact colour 
pack hnědošedý 

Podložky do kočárku Compact

BMT3.0S-10001 Easy Twin 3.0S Sportovní kočárek 
pro dvojčata černá konstrukce (bez colour packu)

•  snadné skládání
•   kvalitní kola, která nelze píchnout
•   snadná ovladatelnost 
•  díky šířce 65 cm a délce 92 cm projede téměř 
každými dveřmi
•  sedák  je vhodný již od narození a stříšku lze 
otočit  proti směru jízdy (v kombinaci s měkkou 
vložnou taškou)
•  5 bodový  bezpečnostní pás

BM 3.0-101 
Trio Fresh 3.0 kočárek černý

Pozn.: ilustrační foto

BM3.0-105 
Trio Fresh 3.0 kočárek texas

BM 3.0 - 205 
Trio Fresh 3.0 korba Texas

BM 3.0-201 
Trio Fresh 3.0  korba černá

BMC-10003 Compact pultík

BMC-10004 Compact cestovní vak

BMT2.0L Podložky 
Easy Twin 3.0S
•   barevné podložky, které perfektně 
sedí do kočárku Easy Twin 3.0S

BMT2.0L-901 Podložka Easy Twin černá

BMT2.0L-905 Podložka Easy Twin béžová

BMT2.0L-909 Podložka Easy Twin modrá

BMT2.0L-910 Podložka Easy Twin tmavě modrá

BMT2.0L-911 Podložka Easy Twin šedá melange

BMT2.0L-912 Podložka Easy Twin tmavě zelená

BMT2.0L-913 Podložka Easy Twin hnědošedá

BMT2.0L-903 Podložka Easy Twin červená

BMT2.0L-904 Podložka Easy Twin tmavě růžová

BMT2.0L-902 Podložka Easy Twin tyrkysová

BMT2.0L-907 Podložka Easy Twin fialová

BM2.0L-912 Podložka Easy Twin zelená

BMT2.0-010 Easy Twin Color pack(2x) tmavě modrý

BMT2.0-013 Easy Twin Color pack (2x) hnědošedý

BMT2.0-003Easy Twin Color pack(2x) červený

BMT2.0-005 Easy Twin Color pack (2x) béžový

BMT2.0-012 Easy Twin Color pack(2x) tmavě zelený

BMT2.0-004 Easy Twin Color pack (2x) tmavě růžový

BMT2.0-009 Easy Twin Color pack (2x) modrý

BMT2.0-002 Easy Twin Color pack (2x) tyrkysový

BMT2.0-007 Easy Twin Color pack (2x) fialový

BMT2.0-001 Easy Twin Color pack (2x) černý

BMT2.0-006 Easy Twin Color pack (2x) světle šedý

BMT2.0-011Twin Color pack (2x) šedá melange

BMT-SG Easy Twin koš Shop & Go
•    nákupní koš Shop & Go lze snadno připevnit místo jedné sedačky, během 
chvilky máte z dvojkočárku kočárek pro 1 dítě a další úložný prostor pro váš nákup

BMT20001 Hluboká 
hlavní korba k Easy 

Twin (bez nánožníku)

BMT30001 Hluboká 
druhá korba k Easy 

Twin (bez nánožníku)

BMT2.0-805 Easy 
Twin nánožník ke 

korbě béžový

BMT2.0-810 Easy 
Twin nánožník ke 

korbě tmavě modrý

BMT2.0-812 Easy 
Twin nánožník ke 

korbě tmavě zelený

BMCL-908 Compact podložka 
do kočárku světle růžová

BMCL-909 Compact podložka 
do kočárku světle modrá

BMCL-910 Compact podložka 
do kočárku tmavě modrá

BMCL-911 Compact podložka 
do kočárku tmavě šedá

BMCL-912 Compact podložka 
do kočárku tmavě zelená

BMCL-913 Compact podložka 
do kočárku hnědošedá 

•  ochranný oblouk
•  přední otočná kola s možností aretace
•   odpružená přední i zadní kola
•   polohování opěrky zad a nohou
•  prostorný nákupní košík
•   nastavitelná rukojeť  (maximální výška 108 cm) 
•  kryt rukojeti na zip
•   pláštěnka součástí kočárku

Colour pack
•   colour pack obsahuje 2x stříšku, 2x nárameníky na pásy

Lze nasadit 2 autosedačky Lze umístit 2x externí 
korbu vedle sebe

(verze pro dvojčata)

Lze umístit 1 korbu a 
1 sportovní sedačku 

(verze pro sourozence)

Color pack - limitované edice 2018
•   color pack obsahuje 2x stříška, 2x nárameníky, 2x podložka, 2x nánožník na korbu

BMT3.0-WINGS 
Easy Twin color 
pack (2x) Wings

BMT3. 0-HOPE
 Easy Twin color 
pack (2x) Hope

BMT00001
 Madlo pro kočárek Easy 
Twin 3.0S

BMC-Wings
 Compact colour pack Wings

BMC-Hope 
Compact colour pack Hope

EASY TWIN 3.0S  Kombinovaný kočárek 0 - 36 m 
IDEÁLNÍ PRO DVOJČATA ČI SOUROZENCE, V MONO VERZI VHODNÝ 
TÉŽ JAKO KOČÁREK PRO 1 DÍTĚ 

BMT3.0S - 10002 Easy Twin 3.0S Sportovní kočárek pro 

dvojčata stříbrná konstrukce (bez colour packu)

BMP0001  Adaptér 
na konstrukci kočárku 

Premium pro připevnění 
autosedačky Baby 

Monsters Luna

BMP2000 Adaptér na 
konstrukci kočárku Premium 
pro připevnění autosedačky 

Maxi Cosi

BMC10002 Adaptér na konstrukci kočárku 
Compact pro připevnění autosedačky Baby 
Monsters Luna, slouží též jako redukce pro 

univerzální adaptér BM6003

BMT6001 Horní adaptér na 
konstrukci kočárku Easy Twin 
pro připevnění autosedačky 
Baby Monsters Luna

BMT6002  Dolní adaptér na 
konstrukci kočárku Easy Twin 
pro připevnění autosedačky 
Baby Monsters Luna

Ilustrační foto.

Color pack - limitované edice 2018  


