T2060
INDI lehátko 0 - 6 m

Max. 9 kg

T7034

T6080

2,2 kg

CHARLIE cestovní postýlka 0 - 36 m

XAVI Jídelní židle a houpátko 2 v 1, od 0 - 36 m

64 x 42 x 44 cm

75 x 42 x 10 cm

15 kg

• polstrované měkké lehátko pro extra pohodlí
• hrazdička s hračkami
• nastavitelná opěrka zad do 3 pozic
• odnímatelný pratelný potah

74 x 60 x 95 cm

Max. 15 kg

60 x 42 x 105 cm

• luxusní židle vhodná od 6 - 36 m
• houpací křesílko vhodné od narození do max. 9 kg
• židle má odnímatelný nastavitelný tác do 3 pozic
• nastavitelná výška židle do 6 pozic
• nastavitelná opěrka zad do 4 pozic včetně pozice na spaní
• nastavitelná opěrka nohou do 3 pozic
• sedátko lze nastavit na houpání s 8 rychlostmi a hudbou
• 5 bodový bezpečnostní pás, redukce pro novorozeňata a adaptér
• Adaptér dodaný pro tuto houpačku může být pro tento výrobek použit. Vstupní napětí musí být
100-240V, 50/60Hz, výstupní 5-6V, méně než 800 mA.

T2060
sand 03
Indi lehátko
béžová

T2085

T6080
beige 03
Xavi jídelní židle
a houpátko 2 v 1
béžová

8,1 kg

125x65x74 cm

• snadné složení a rozložení
• ideální na cesty
• matrace a přenosná taška
součástí balení
• vnitřní rozměr 120 x 60 cm

JESS jídelní židle 6 - 36 m

21 x 20 x 74 cm

Max. 15 kg

T7034
blue 04

T7034
black 04

Charlie cestovní
postýlka modrá

Charlie cestovní
postýlka černá

71x58x100 cm

4,9 kg

42x28x57 cm

• velký odnímatelný nastavitelný tác
• potah sedačky lze snadno odejmout
• 5 bodový bezpečnostní pás
• díky odnímatelným nohám je vhodná jak
k jídelnímu stolu , tak i menšímu stolku
• velmi kompaktní po složení

T6080
pink 03
Xavi jídelní
židle a
houpátko
2 v 1 růžová

T7034
pink 04

T7034
sand 04
Charlie cestovní
postýlka béžová

Charlie cestovní
postýlka růžová

T2085
silver 03

T2085
grey 03
Jess židle vysoká
šedá

T2060
lavender 03

Jess židle vysoká
stříbrná

T2085
black 03
Jess židle vysoká
černá

Indi lehátko
světle modrá

T2060
pink 03

SKY postýlka/kolíbka 0 - 6 m

MAX chodítko 6 m +

Max. 12 kg

5,3 kg

75 x 66 x 54 cm

Max. 10 kg

75 x 66 x 33 cm

MAX chodítko
s houpadlem
černé

4,2 kg

90 x 60 x 97 cm

SMART sedátko ke stolu 6 - 36 m

Max. 15 kg

47 x 15 x 48 cm

• postýlka, kterou lze snadno přestavět na kolíbku
• vhodná od narození, dokud dítě není schopno samo sedět
• součástí balení jsou nebesa, matrace s prostěradlem, taška a koš

• 4 pěnová kola, přední otočná
• zasunovací rám, výška sedátka lze nastavit
do 3 pozic
• vysoká opěrka pro oporu zad
• odnímatelný pratelný potah
• chodítko lze snadno předělat na houpací židličku
• opěrka nohou pro
houpání a odjímatelný hrací pult
(2x AA 1.5Vb baterie nejsou součástí balení)
T6075
black 01

T7060

T7048

Indi lehátko
růžová

T6075

T7048
pink 03
T6080
grey 03
Xavi jídelní židle
a houpátko
2 v 1 šedá
T6075
grey 01
MAX chodítko
s houpadlem
šedé

Sky postýlka/
kolíbka růžová

T7048
grey 03
Sky postýlka/
kolíbka šedá

Značka Top Mark byla založena v roce 1996 a nabízí široké porfolio produktů
pro kojence a batolata od kočárků, přes jídelní židličky až po postýlky a
mnoho dalšího. Produkty značky TopMark najdete v nejrůznějších obchodech
v Holandsku, Belgii a částečně i v Evropě.
Při vývoji produktů Topmark je kladen důraz na kvalitu a design. Produkty
TopMark jsou velmi přísně testovány. Výsledkem jsou kvalitní designové produkty
za přijatelnou cenu. Do České republiky přijde značka TopMark 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.topmark-baby.cz
www.topmark.sk

2 kg

62x39x34 cm

39x13x42 cm

• zahákne se ke stolu
• hliníkový rám
• velmi kompaktní po složení (ideální na cesty)
• bezpečné a pohodlné pro dítě
• pogumované neklouzavé úchyty
• vhodné pro sedící děti
• vhodné ke stolu s tloušťkou 20 - 38 mm

T7060
grey 03

T7060
black 03

SMART sedátko ke
stolu šedé

SMART sedátko ke
stolu černé

T8050

T7016

T8055

REESE golfky 6 - 48 m

PURE korba 0 - 6 m

PURE kombinovaný kočárek 0 - 48 měsíců

T6090

T7041

JAY - sportovní kočárek vhodný na cesty

RIO golfky 6 - 36 m
T7016
red 05

Max. 15 kg

11 kg

84 x 60 x 106 cm

Max. 9 kg

80 x 48 x 20 cm

• velmi pohodlná sportovní sedačka
• 5 bodový bezpečnostní pás
• nánožník
• opěrka zad 3 pozice
• opěrka nohou 4 pozice
• prostorný košík
• pláštěnka
• přední otočná kola s odpružením a možností aretace
• sportovní sedačku lze umístit po i proti směru jízdy

80 x 40 x 60 cm

Max. 15 kg

80 x 40 x 12 cm

Korba s nastavitelnou střechou, vnitřním prošíváním a matrací.

PURE korba
béžová

PURE korba
černá

T8050
black 01

69x49x108 cm

33x26x108 cm

REESE golfky
alu červené

• lehká hliníková konstrukce
• 5 bodový bezpečnostní pás
• střecha proti slunci a větru
• prostorný košík
• skládání a la deštník
• zádová opěrka má 4 pozice
• přední i zadní pěnová kola s odpružením
• přední otočná kola s možností aretace
• nastavitelná opěrka nohou

T8055
camel 01

T8055
black 01

7,8 kg

Max. 15 kg

4,6 kg

76x46x98 cm

Max. 15 kg

112x24,5x24 cm

• ultra lehká konstrukce
• široký sedák
• velká pěnová kola
• 5 bodový bezpečnostní pás
• prostorný košík

T7016
brown 05
REESE gofky
alu hnědé

T7041
pink 03

T7041
grey03

T7041
blue 03

RIO golfky
růžové

RIO golfky
šedé

RIO golfky
modré

T8050
silver 01

sporťák
PURE černá
konstrukce

6,8 kg

75 x 55 x 107 cm 63 x 40 x 20 cm

• lehký hliníkový rám
• 5 bodový bezpečnostní pás
• stříška proti slunci a větru
• nastavitelná opěrka nohou
• odepínací dětské madlo
• prostorný košík
• opěrka zad je nastvitelná do lehu a sedu
• odpružení předních i zadních kol
• přední otočná kola s možností aretace
• zadní kola lze rychle a snadno odejmout
• kočárek je po složení velmi kompaktní, ideální též na cestování

sporťák PURE
stříbrná
konstrukce
T8055
pink 01

T8055
navy blue 01

T7016
grey 05

PURE korba
růžová

PURE korba
navy

REESE golfky
alu šedé

T7016
black 05

T7016
blue 05
REESE golfky
alu modré

REESE golfky
alu černé

T6090
green 04
Jay sportovní
kočárek zelený

T6090
antracit 04
Jay sportovní
kočárek
antracit

T7056
T8056
Autosedačka PURE 0 - 13 kg

T8054
PURE barevné sety (colour pack):
Set obsahuje barevnou stříšku, potah dětského madla a ochranu pásů

70 x 35 x 60 cm

T8054
camel 01

T8054
black 01

T8054
pink 01

T8054
navy blue 01

PURE color pack
béžový

PURE color pack
černý

PURE color pack
růžový

PURE color pack
navy

T8056
black 01

T8056
pink 01

PURE
autosedačka
černá

PURE
autosedačka
růžová

Ochranný oblouk ke
golfkám REESE černý

Autosedačka 0 - 13 kg s redukční
vložkou
pro
novorozeňata.
Autosedačka obsahuje stříšku
proti slunci a větru. Autosedačku
lze připevnit ke konstrukci kočárku
přes adapter PURE.

Fusak na golfky

Taška na golfky

T7006

Max. 15 kg

T8056
navy blue 01

T8056
camel 01

PURE
autosedačka
navy

PURE
autosedačka
béžová

7 kg

67 x 45 x 107 cm 25 x 20 x 108 cm

• 5 bodový bezpečnostní pás
• stříška proti slunci a větru
• prostorný košík
• zádová opěrka má 5 pozic
• přední pěnová otočná kola s možností aretace
• odpružená přední i zadní kola
• polohování opěrky nohou

T7006
grey 03

Adaptery PURE na
autosedačku Maxi
cosi

T059

MIKA golfky 6 - 48 m

70 x 35 x 30 cm

M8056

T052

A8056
Adaptery PURE na
autosedačku Pure

MIKA golfky
šedé

T7006
black 03

T6090
pink 034

T6090
grey 04

MIKA golfky
černé

Jay sportovní
kočárek růžový

Jay sportovní
kočárek šedý

R700B
Pláštěnka na golfky

T7006
blue 03
MIKA golfky
modré

T7006
pink 03
MIKA golfky
růžové

