
Fusak s kožešinou

PINK POWDER

BTK39.F / 100 cm

BTK40.F / 110 cm

Fusak s kožešinou

PLUM

BTK34.E / 100 cm

BTK35.E / 110 cm

Fusak s kožešinou

BOTTLE GREEN

BTK45.G / 100 cm

BTK46.G / 110 cm

Fusak s kožešinou

NAVY

BTK16.B / 100 cm

BTK17.B / 110 cm

Fusak s kožešinou

WHITE CREAM

BTK50.H / 100 cm

BTK51.H / 110 cm

Fusak s kožešinou

BLACK

BTK22.C / 100 cm

BTK23.C / 110 cm

Fusak s kožešinou

KHAKI

BTK10.A / 100 cm

BTK11.A / 110 cm

Fusak s kožešinou

DOVE GREY

BTK28.D / 100 cm

BTK29.D / 110 cm

Vhodné pro děti od 6 do 24 měsíců (100cm). / Vhodné pro děti od 15 do 36 měsíců (110 cm).

VLASTNOSTI: ODEPÍNACÍ KOŽÍŠEK - krásný detail, který je možné v případě potřeby odepnout, nové originální patentky KAM, které se snadno a 

rychle odepnou /  jsou odolné proti chladu (nepopraskají) ● OTVORY PRO UCHYCENÍ PÁSŮ - NOVÉ UNIVERSÁLNÍ zpracování, možnost 

uchycení fusaku bez nutnosti vyjmutí bezpečnostních pásů (ideální pro modely, které mají pásy přišité např. kočárek Cybex Priam 2.0) ● ZADNÍ 

KAPSA - pro stabilní uchycení fusaku za opěradlo kočárku ● KAPUCE - plně odnímatelná ● DETAILY - krásné kožené detaily na úchytkách a 

poutkách

MOŽNOSTI ZAPÍNÁNÍ: ● horní část fusaku je možné plně odepnout nebo ji srolovat k nožičkám dítěte ● horní část lze souměrně ohrnout a nechat 

tak vyniknout vzorovanou podšívku, získáte tak nový - krásný design ● fusak je možné rozepnout na straně nožiček a nechat je volně koukat ven

● fusak je možné rozepnout na jedné / nebo druhé straně pro lepší cirkulaci vzduchu

MATERIÁL : ● vnější část z nepromokavého materiálu (ortalion = extrémně lehká a nepromokavá šusťákovina), materiál velmi odolný proti 

znečištění ● ještě silnější, ideální pro chladné dny / síla 400g/m2 ● nepromokavý materiál v místě nožiček pro snadnější údržbu, pokud má dítě 

botičky ● vnitřek z příjemného, měkkého bavlněného úpletu (příjemný na dotek / snižuje pocení) ● speciální protiskluzová vrstva na zadní straně v 

místě sedu (fusak neklouže ani po kluzkém sedátku) ● výplň tvoří lehká silikonová vlákna, která mají hřejivé vlastnosti, jsou antialergické / 400g

● všechny materiály jsou certifikovány ŐKO-Tex® Standard 100

ROZMĚR:  délka zádové části vč.kapuci pro 110 cm - délka přední části 85 cm (+/-3 cm) / pro 100 cm-délka přední části 75 cm (+/-3 cm)

DOPLNĚK: polštářek MOTÝLEK (možnost zakoupit zvlášť) - součást fusaku je textilní sponka pro připevnění polštářku

ÚDRŽBA: Perte na 30°C (na mírný cyklus). Nesušte v sušičce. Nechte uschnout v rozprostřeném stavu. Nežehlete. Nebělte, ani nepoužívejte prací 

prostředky obsahující bělidla. Nečistěte chemicky. BALENÍ: v originální kartonové krabičce Beztroska.



Polštářek motýlek 

PINK POWDER

BTK44.F

Polštářek motýlek 

PLUM

BTK38.E

Polštářek motýlek 

BOTTLE GREEN

BTK49.G

Polštářek motýlek 

NAVY

BTK21.B

Polštářek motýlek 

WHITE CREAM

BTK54.H

Polštářek motýlek 

BLACK

BTK27.C

Polštářek motýlek 

KHAKI

BTK15.A

Polštářek motýlek 

DOVE GREY

BTK33.D

Krásný polštářek ve tvaru motýlka vyrobený speciálně pro vaše dítě.

Polštářek absorbuje nárazy způsobené cestou na nerovném povrchu, 

je příjemný na dotek a velmi pohodlný.

Krásné designy ladí s fusaky kolekce 2019.

ROZMĚR (cm): 32x23

ÚDRŽBA: Čistěte po povrchu vlhkým hadříkem / nebo houbou. 

Nesušte v sušičce. Nechte uschnout v rozprostřeném stavu. Nežehlete. 

Nebělte, ani nepoužívejte prací prostředky obsahující bělidla. Nečistěte 

chemicky. 

Všechny materiály jsou certifikovány ŐKO-Tex® Standard 100

Polo-fusak pro starší děti

DOVE GREY

BTK32.D

PRAKTICKÝ POLO-FUSAK NA KOČÁREK 

JAKO IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO CHLADNÉ DNY.

Ideální pro děti od 7 měsíců do konce 

kočárkování.

VLASTNOSTI: 

● báječné řešení pro malé neposedy (nesedí již 

celou cestu v kočárku) 

● suché zipy nabízí variabilitu použití

● uchycení na rám u větších kočárků, nebo na 

madlo pro menší modely 

● nepromokavý materiál 

● dolní část je vybavena kapsou z 

nepromokavého materiálu, do které si dítě může 

dát / schovat nožičky (ideální pro chladné dny 

● udrží malé nožky vždy v teple)

- pružný materiál : vrchní nepromokavá část / 

vnitřek bavlna

- výplň : 240g

- baleno v praktickém, voděodolném sáčku 

(batohu)

- universální velikost 60*100cm

- vhodné pro batolata, dokud ještě kočárkují

- originální designy s rukou tvůrců značky 

Beztroska

Všechny materiály jsou certifikovány 

ŐKO-Tex® Standard 100
Polo-fusak pro starší děti

BLACK

BTK26.C



Rukávník na kočárek 

s kožešinou

KHAKI

BTK12.A

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

NAVY

BTK18.B

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

PINK POWDER

BTK41.F

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

PLUM

BTK36.E

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

BOTTLE GREEN

BTK47.G

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

WHITE CREAM

BTK52.H

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

BLACK

BTK24.C

Rukávník na kočárek 

s kožešinou

DOVE GREY

BTK30.D

Luxusní rukávník jedinečného designu, ideální na kočárky se spojeným rodičovským madlem.

VLASTNOSTI: Moderní a velmi praktický výrobek pro chladné dny.

KOŽÍŠEK - krásný detail 

UCHYCENÍ - nové originální patentky KAM, které se snadno a rychle odepnou /  jsou odolné proti chladu (nepopraskají)

MATERIÁL : ● vnější část z nepromokavého materiálu (ortalion = extrémně lehká a nepromokavá šusťákovina), materiál velmi 

odolný proti znečištění ● ještě silnější, ideální pro chladné dny / síla 240g/m2 ● ideální velikost jak pro maminky, tak pro tatínky

● vnitřek z příjemného, měkkého bavlněného úpletu (příjemný na dotek / snižuje pocení) ● výplň tvoří lehká silikonová vlákna, která 

mají hřejivé vlastnosti, jsou antialergické ● vyrobeno v barvách fusaků / utvořte si svou jedinečnou kombinaci ● všechny materiály 

jsou certifikovány ŐKO-Tex® Standard 100

ÚDRŽBA: Perte na 30°C (na mírný cyklus). Nesušte v sušičce. Nechte uschnout v rozprostřeném stavu. Nežehlete. Nebělte, ani nepoužívejte prací 

prostředky obsahující bělidla. Nečistěte chemicky.



Rukavice na kočárek 

s kožešinou

PINK POWDER

BTK42.F

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

PLUM

BTK37.E

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

BOTTLE GREEN

BTK48.G

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

NAVY

BTK19.B

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

WHITE CREAM

BTK53.H

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

BLACK

BTK25.C

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

KHAKI

BTK13.A

Rukavice na kočárek 

s kožešinou

DOVE GREY

BTK31.D

Luxusní rukavice na kočárek jedinečného designu, ideální na kočárky typu golfové hole.

VLASTNOSTI: Moderní a velmi praktický výrobek pro chladné dny.

KOŽÍŠEK - krásný detail 

UCHYCENÍ - nové originální patentky KAM, které se snadno a rychle odepnou /  jsou odolné proti chladu (nepopraskají)

MATERIÁL : ● vnější část z nepromokavého materiálu (ortalion = extrémně lehká a nepromokavá šusťákovina), materiál velmi 

odolný proti znečištění ● ještě silnější, ideální pro chladné dny / síla 240g/m2 ● ideální velikost jak pro maminky, tak pro tatínky

● vnitřek z příjemného, měkkého bavlněného úpletu (příjemný na dotek / snižuje pocení) ● výplň tvoří lehká silikonová vlákna, která 

mají hřejivé vlastnosti, jsou antialergické ● vyrobeno v barvách fusaků / utvořte si svou jedinečnou kombinaci ● všechny materiály 

jsou certifikovány ŐKO-Tex® Standard 100

ÚDRŽBA: Perte na 30°C (na mírný cyklus). Nesušte v sušičce. Nechte uschnout v rozprostřeném stavu. Nežehlete. Nebělte, ani nepoužívejte prací 

prostředky obsahující bělidla. Nečistěte chemicky.



Rukávník na kočárek 

s kožešinou

LIMITOVANÁ EDICE

BTK57.I

Polštářek motýlek

na kočárek

LIMITOVANÁ EDICE

BTK59.I

Fusak s kožešinou 

100 cm

LIMITOVANÁ EDICE

BTK55.I

FUSAK S KOŽEŠINOU - Vhodné pro děti od 6 do 24 

měsíců (100cm). / Vhodné pro děti od 15 do 36 měsíců 

(110 cm).

VLASTNOSTI: ODEPÍNACÍ KOŽÍŠEK - krásný detail, 

který je možné v případě potřeby odepnout, nové 

originální patentky KAM, které se snadno a rychle 

odepnou /  jsou odolné proti chladu (nepopraskají) ●

OTVORY PRO UCHYCENÍ PÁSŮ - NOVÉ 

UNIVERSÁLNÍ zpracování, možnost uchycení fusaku 

bez nutnosti vyjmutí bezpečnostních pásů (ideální pro 

modely, které mají pásy přišité např. kočárek Cybex

Priam 2.0) ● ZADNÍ KAPSA - pro stabilní uchycení 

fusaku za opěradlo kočárku ● KAPUCE - plně 

odnímatelná.

Luxusní rukávník jedinečného 

designu, ideální na kočárky se 

spojeným rodičovským madlem.

VLASTNOSTI: Moderní a velmi 

praktický výrobek pro chladné dny.

KOŽÍŠEK - krásný detail 

UCHYCENÍ - nové originální patentky 

KAM, které se snadno a rychle 

odepnou /  jsou odolné proti chladu 

(nepopraskají)

Krásný polštářek ve tvaru 

motýlka vyrobený speciálně pro 

vaše dítě.

Polštářek absorbuje nárazy 

způsobené cestou na 

nerovném povrchu, je příjemný 

na dotek a velmi pohodlný.

Krásné designy ladí s fusaky 

kolekce 2019.



Taška Matylda s 

mašlí

PINK POWDER

BTK66.ML

Taška Matylda s 

mašlí

STICKY PINK

BTK67.ML

Taška Matylda s 

mašlí

LIGHT GREY

BTK68.ML

Taška Matylda s 

mašlí

CHARCOAL

BTK69.ML

Taška Matylda s 

mašlí

DEEP BLACK

BTK70.ML

ELEGANTNÍ A PROSTORNÁ TAŠKA NA KOČÁREK.

Navržena, aby vyhovovala potřebám maminek i dětí.

VLASTNOSTI:

- vyrobena z certifikovaného materiálu Dynactiv™ : antibakteriální, vodě odolný, odolný proti otěru a UV záření,

- podšívka z nepromokavého materiálu,

- hlavní část zavírací na zip,

- dlouhý, nastavitelný ramenní popruh,

- praktická ucha na přenášení,

- elegantní a pevné pásky na kočárek,

- elegantní detaily / ozdoby : kožený motýlek a mašle,

- vnitřní karabinky 2x,

- klip na klíče,

- 2x vnitřní kapsy,

- 1x vnitřní kapsa na zip.

ROZMĚRY (cm): dno / 16*33; výška / 34; horní lem / 46


