BO1811 SPIRO 123 ISOFIX autosedačka/car seat 9-36kg
Pro Skupinu 1/2/3 homologováno podle ECE R44/04,
/ Group 1/2/3 approved according to ECE R44/04, from 9 to 36 kg

V bezpečí v autě...

BEZPEČÍ:
Díky bezpečnostnímu systému ISOFIX a kotevnímu bodu TOP TETHER se autosedačka stává pevnou částí vozidla.
Speciální tvar autosedačky umožňuje snadněji absorbovat a přenášet energii v případě kolize.
Plná opěrka hlavy s kulatými boky poskytuje dítěti dokonalou a úplnou ochranu.
5ti bodový pás poskytuje dítěti ochranu, efektivně snižuje riziko vypadnutí dítěte ze sedačky v případě nárazu.
Pevná konstrukce autosedačky s vnitřní ocelovou výztuží odpovídá i těm nejpřísnějším normám.
Speciální boční ochrana SPT pro maximální ochranu v případě bočního nárazu.
VLASTNOSTI:
Použity netoxické materiály s ohledem na citlivou dětskou pokožku.
Autosedačku lze polohovat pomocí jedné ruky pro větší pohodu a klid na cestách.
Základna z PU pěny zajistí pohodlnou jízdu.
ISOFIX a TOP TETHER bezpečnostní systém, pro snadnou a rychlou instalaci.
8 úrovní pro nastavení opěrky hlavy pomocí jedné ruky, dle potřeb dítěte.
Autosedačku je možné instalovat pomocí systému ISOFIX, nebo pomocí 3bodového bezpečnostního pásu.
Instalace po směru jízdy, pro Skupinu 1/2/3 homologováno podle ECE R44/04, pro skupinu od 9 do 36 kg
SAFETY:
ISOFIX and TOP TETHER system, more stable installation. While body blow molding technology, easier to absorb
and distribute crash energy. Full headrest and round side, comprehensive protection for baby. Five point harness
system, effectively reduces crash displacement. Strengthened body structure with inner steel tube, and pass
stricter misuse test. Non-toxicity fabric, more care on baby´s skin. Side Protection for the maximum protection in
case of side impact.
PROPERTIES::
Reclining system by one-hand adjustment, let baby enjoy peace from play to sleep. Soft cotton fabric, cares baby´s
delicate skin. PU foam on the base, a little more comfortable care.
ISOFIX and TOP TETHER system, easy and fast installation. Eight gears of headrest adjustment with a single hand,
meet different child´s height. This car seat not only can be ﬁxed by ISOFIX, but also suitable for most cars for all
groups which have three-point car belt.
Forward-facing installation, suitable to child whose weight is between 9-36kg.

BO1811GRM
SPIRO autosedačka šedý melír grey melange

BO1811GRY
SPIRO autosedačka obsid

BO1809 SOFI

podsedák/car booster 15-36kg
Homologován podle standardu ECE R44/04 pro převoz dětí s váhou od 15 kg do 36 kg (Skupina 2 a 3) / Homologated
according to ECE R44 / 04 for the transport of children weighing between 15 kg and 36 kg (Group 2/3)

• Měkké polstrování, pohodlné opěrky rukou.
• Podsedák umožní dítěti používat správně
bezpečnostní auto-pásy.
• Popruh pro vedení auto-pásu umožní jeho
bezpečné používání.
• Potah lze sejmout a prát na 30°.

• Soft cushioned, comfortable armrests.
• The seat booster will allow the child to use the
safety car belts correctly.
• The strap to guide the car belt allows for its safe use.
• The cover can be removed and washed at 30

BO1810BLC SIRIUS 123 ISOFIX autosedačka/car seat 9-36kg
Pro Skupinu 1/2/3 homologováno podle ECE R44/04, / Group 1/2/3 approved according to ECE R44/04, from 9 to 36 kg
Výrobek byl schválen dle nejpřísnějších evropských bezpečnostních standardů normy ECE R44/04 a je vhodný
pro Skupinu I (9-18 kg) při použití kotvících prvků ISOFIX + horní popruh Top Tether či při použití 3bodového
bezpečnostního pásu vozidla schváleného v souladu s Nařízením UN/ECE č.16 nebo jinými odpovídajícími
normami. Je rovněž vhodný pro Skupinu II (15-25 kg) a Skupinu III (22-36 kg) při použití 3bodového bezpečnostního
pásu vozidla nebo při použití ﬁxačních prvku ISOFIT a 3 bodového bezpečnostního pásu vozidla.
BEZPEČÍ:
Díky systému ISOFIX a TOP TETHER se autosedačka stává pevnou
částí vozidla. Speciální tvar autosedačky umožňuje snadněji
absorbovat a přenášet energii v případě kolize.
Plná opěrka hlavy s kulatými boky poskytuje dítěti dokonalou
a úplnou ochranu. 5ti bodový pás poskytuje dítěti ochranu,
efektivně snižuje riziko vypadnutí dítěte ze sedačky v případě
nárazu. Pevná konstrukce autosedačky s vnitřní ocelovou výztuží
odpovídá i těm nejpřísnějším normám. Speciální boční ochrana
SPT pro maximální ochranu v případě bočního nárazu.
VLASTNOSTI:
Použity netoxické materiály s ohledem na citlivou dětskou
pokožku. Autosedačku lze snadno polohovat do 5 pozic pro
větší pohodlí na cestách. ISOFIX a TOP TETHER systém, pro
snadnou a rychlou instalaci. 10 úrovní pro nastavení opěrky
hlavy pomocí jedné ruky, dle potřeb dítěte.
SAFETY:
ISOFIX and TOP TETHER system, more stable installation. While
body blow molding technology, easier to absorb and distribute
crash energy. Full headrest and round side, comprehensive
protection for baby. Five point harness system, effectively
reduces crash displacement. Strengthened body structure with
inner steel tube, and pass stricter misuse test. Non-toxicity fabric,
more care on baby´s skin. Side Protection for the maximum
protection in case of side impact.
PROPERTIES::
Reclining system by one-hand adjustment, let baby enjoy peace
from play to sleep. Offers 5 reclining positions. Soft cotton fabric,
cares baby´s delicate skin. PU foam on the base, a little more
comfortable care.
ISOFIX and TOP TETHER system, easy and fast installation. Tent
gears of headrest adjustment with a single hand, meet different
child´s height.
Forward-facing installation, suitable to child whose weight is
between 9-36kg.

BO1810BLC
SIRIUS magic

BO1808 SALUS podsedák/car booster 22-36kg
Homologován podle standardu ECE R44/04 pro převoz dětí s váhou od 22 kg do 36 kg (Skupina 3) /
Homologated according to ECE R44 / 04 for the transport of children weighing between 22 kg and 36 kg (Group 3)
• Měkké polstrování. Pohodlné, kulaté opěrky rukou.
• Podsedák umožní dítěti používat správně
bezpečnostní auto-pásy.
• Popruh pro vedení auto-pásu umožní jeho
bezpečné používání.
• Potah lze sejmout a prát na 30°.

• Soft cushioned, comfortable armrests.
• The seat booster will allow the child to use the
safety car belts correctly.
• The strap to guide the car belt allows for its safe use.
• The cover can be removed and washed at 30

S láskou do z ivota

With love to life

Na světě není silnějšího citu, než je láska matky k dítěti. Mateřská láska je bezmezná, nezná hranice… Žena miluje
své dítě už ve chvíli, kdy zjistí z těhotenského testu, že čeká miminko. Přijde to samo a hned. Zrození nového života
patří mezi největší zázraky přírody.
Milujeme naši práci a s láskou vyvíjíme produkty značky BOMIMII, aby byly maximálně bezpečné, funkční, pohodlné,
praktické, s atraktivním designem a zároveň cenově dostupné pro každého.
Za značkou BOMIMI stojí zkušený tým profesionálů s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Každá maminka chce
pro své dítě to nejlepší…. Reagujeme na potřeby českých a slovenských maminek, naším cílem je vyrábět kvalitní
produkty za příznivou cenu, které si bude moci dovolit každý.
V portfoliu nové značky BOMIMI najdete už teď vše od kočárků přes jídelní židličky, až po autosedačky.
Značka BOMIMI bude na obchodech dostupná od června 2018.
Maternity love is the most intensive emotion on the world, it´s illimitable...Woman loves her baby immediately in
the moment, when she gets to know that she is pregnant. Naissance is ranked among greatest miracle of nature.
We love our job and we develop with love all BOMIMI products to be maximally safe and reliable, functional,
comfortable, practical and affordable for everybody.
We are experienced team of professionals with multiyear experience in ﬁeld of baby range. Every mother wants
for her baby the best products. We react on demand of Czech and Slovak mothers, our goal is to produce quality
products for friendly price. In BOMIMI product portfolio you can ﬁnd now umbrella strollers, high chairs and
carseats. BOMIMI product portfolio will be extended in future.
BOMIMI brand will be available on babyshops from June 2018.

BO1809GRM
SOFI podsedák grey melange

BO1809GRY
SOFI podsedák sapphire

BO1809RED
SOFI podsedák rio

BO1808GRM
SALUS podsedák grey melange

BO1808GRY
SALUS podsedák sapphire

BO1808RED
SALUS podsedák rio

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

BO1801 BAYO golfky/light stroller 6 - 36 měsíců

Max. 15 kg

5,8 kg

83 x 46,5 x 98 cm

BO1806 SELENA jídelní židlička pro děti od 6 měsíců

BO1802 DALILA cestovní postýlka 0 - 36 měsíců.

High chair from 6 months

Travel cot suitable for children 0 - 36 months

Max. 17 kg

Vhodný pro děti od 6 měsíců
1.Pevná kola 5´´ se zadní spojenou brzdou.
2. Kočárek se skládá jednoduše systémem ala deštník.
3. 5-bodový bezpečnostní pás s měkkými
kryty ramenních pásů.
4. Široký nákupní košík.
5. Odepínací ochranný oblouk.
6. Měkké rukojeti pro snadné ovládání.
7. Opěrku zad lze polohovat do 2 pozic.

Suitable for children : from 6 months with weight 15kg
1. Solid wheels 5´´ with linked brake.
2. It features an umbrella-type folding system.
3. 5-point harness with fabric shoulder cover.
4. Mesh basket.
5. Detachable front bar.
6. Handles with soft foam.
7. Sturdy 2 positions backrest.

Spinkám jako miminko...

Učím se papat...

S kočárkem na cestách...

59 x 89 x 105 cm

Max. 15 kg

1. Tác lze nastavit do 3 pozic. Pokud se tác nepoužívá,
je možné jej zavěsit na zadní nohy konstrukce.
2. Opěrku zad lze nastavit do 3 pozic, výška je
polohovatelná do 6 pozic
3. Opěrka nožiček je polohovatelná pro větší pohodlí.
4. 5-bodový bezpečnostní pás s polstrováním.
5. Prostorný košík.
6. Kompaktní po složení, samostatně stojící
7. Zadní otočná kola

1. The tray can be adjusted into 3 positions
2. Tray can be hang on rear legs when not using.
3. The backrest can be reclined into 3 positions, the
seat can be adjusted to 6 heights.
4. Reclining legrest for more comfort.
5. 5-point harness with fabric shoulder cover
6. Mesh basket
7. Ultra-compact when folded, free-standing.
8. Rear swivel wheels

125 x 64 x 77 cm

Cestovní postýlka je praktický pomocník na cesty i na doma. Postýlka se jednoduše rozkládá i skládá. Součástí je
integrovaná matrace a cestovní taška. Postýlka je vybavena dvěma praktickými kolečky pro snadnější manipulaci.
Jedna síťovaná bočnice postýlky lze rozepnout, aby dítě mohlo pohodlně lézt do/i z postýlky. Černá síťka nabízí
lepší visuální kontakt s Vaším děťátkem. Bezpečnostní pojistka proti složení. Vhodná pro děti od narození do 3 let.
Nosnost do 15 kg. Rozměr (cm) : 125x63x74
Travel cot is indispensable helper on the way but also at home. Travel cot is available in two colours with lovely print.
It easy to fold and unfold. Integrated mattrasse is included. The insert in mesh can be opened to allow babies to
release themselves. Black mesh for better visual contact with your baby. Two practice wheels. Practical carry bag.

BO1806COF013
SELENA jídelní židle doggy coffee
BO1801BRW
BAYO golfky hnědé
brown

BO1801GRE
BAYO folfky šedé
grey

BO1801NAV
BAYO golfky
navy

BO1800 ELON golfky/light stroller 6 - 36 měsíců

Max. 15 kg

7,6 kg

BO1801PIN
BAYO golfky růžové
pink

BO1801RED
BAYO golfky červené
red

Užíváme si kočárkování...

82 x 50x 9107,5 cm

1. Přední dvojitá otočná kola s aretací, zadní dvojitá
kola se spojenou brzdou, velikost kol cca 6´´.
2. Kočárek se skládá jednoduše systémem ala deštník.
3. Praktické poutko pro snadné přenášení.
4. 5-bodový bezpečnostní pás s polstrováním.
5. Prostorný nákupní košík.
6. Odepínací ochranný oblouk, široká boudička.
7. Měkké rukojeti pro snadné ovládání
8. Polohovatelná opěrka nožiček.
9. Opěrku zad lze jednoduše polohovat pomocí pásku.
10. Součástí praktický držák na pití.

1. Front double-wheels (swivel/lockable), rear
double-wheels with linked brake, size of the
wheels approximately 6´´.
2. It features an umbrella-type folding system
with folding lock.
3. Practical handle for easy carrying.
4. 5-point harness with fabric shoulder cover
5. Mesh basket
6. Detachable front bar and wide canopy.
7. Handles with soft foam
8. Adjustable legrest.
9. Belt adjustable backrest
10. Cup holder included.

BO1806TRQ018
SELENA jídelní židle elephant atlantis

BO1802GRY010
DALILA cestovní
postýlka cool grey

DALILA PREMIUM

cestovní postýlka 0 - 36 měsíců
Travel cot suitable for children 0 - 36 months

BO1806ORG013
SELENA jídelní židle doggy orange

BO1800BBE
ELON golfky modré blue

BO1800RGR
ELON golfky červené red

BO1806GRY018
SELENA jídelní židle elephant grey

Max. 15 kg

125 x 64 x 77 cm

BO1803DEN
DALILA PREMIUM cestovní
postýlka / Travel cot.

BO1802BLU010
DALILA cestovní
postýlka icyly blue

