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          Konstrukce
•	 Lehká	ALU	hliníková	konstrukce	s	

gelovými	ložiskovými	koly
•	 Rychlé	a	praktické	složení	

konstrukce
•	 Anti-shock	systém	na	předních	

kolech	pohlcující	nárazy
•	 Odpružení	kol	na	zadní	ose
•	 Otáčecí	přední	gelové	kola	s	

možností	aretace	pro	přímou	
jízdu

•	 Centrální	nožní	brzda	pro	zadní	
kola

•	 Systém	„klik“	pro	jednoduché	
nasazení	hluboké	vaničky	nebo	
sportovní	verze

•	 Designová	konstrukce	ve	3	
barvách	(černá,	chrom	a	černý	
chrom)

•	 Regulovatelná	rukojeť	z	měkké	
soft	koženky

•	 Držák	na	nápoje

          Hluboká verze
•	 Vanička	s	regulací	polohování	

zad
•	 Měkká	polstrovaná	podložka	ve	

vaničce
•	 Větratelná	boudička	se	síťkou
•	 Možnost	upevnění	hluboké	korby	

pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Odnímatelná	moderní	taška	s	

přebalovací	podložkou
•	 Prostorný	koženkový	košík	na	

nákupy
•	 Použity	moderní	látky	s	UV	

filtrem	a	soft	koženky
•	 Pláštěnka
•	 Moskytiéra	

          
 
 
 
 
 

          Sportovní verze
•	 Zateplený	koženkový	nánožník
•	 Odnímatelné	madlo	z	komfortní	

soft	koženky
•	 Regulovatelná	opěrka	zad		

(4	pozice	do	lehu)
•	 Možnost	upevnění	sportovní	

korby	pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Regulovatelné	5	bodové	popruhy	

s	polstrovanými	kšíry
•	 3	pozice	regulace	popruhů
•	 5	pozic	regulace	boudičky	s	

ventilační	síťkou
•	 Sportovní	nástavba,	polstrovaná	

měkkou	vložkou
•	 Regulovatelné	polohování	noh	

z	komfortní	soft	koženky

          Konštrukcia
•	 Ľahká	ALU	hliníková	konštrukcia	

s	gelovými	ložiskovými	ko-
lieskami

•	 Rýchle	a	praktické	zloženie	
konštrukcie	

•	 Anti-shock	systém	na	predných	
kolesách	pohlcujúcí	nárazy

•	 Odpruženie	kolies	na	zadnej	osi
•	 Otačajúce	predné	gelové	kolieska	

s	možnosťou	aretacie	pre	priamu	
jazdu

•	 Centrálná	nožná	brzda	pre	zadné	
kolesá

•	 System	„klik“	pre	jenoduché	
nasadenie	hlbokej	vaničky	alebo	
športovnej	verzie

•	 Designová	konštrukcia	v	3	
farbách	(čierna,	chróm	a	čierny	
chróm)	

•	 Regulovaťelná	rukoveť	z	mäkkej	
soft	koženky

•	 Držiak	na	nápoje		

          Hlboká verzia
•	 Vanička	s	reguláciou	polohovanie	

chrpta	
•	 Mäkká	polstrovaná	podložka	vo	

vaničke	
•	 Vetraťelná	budička	zo	sieťkou
•	 Možnosť	upevnenia	hlbokej	

korby	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Odnímateľná	moderná	taška	s	

prebaľovaciou	podložkou
•	 Priestranný	koženkový	košík	na	

nákupy	
•	 Použité	moderné	látky	s	UV	

filtrom	a	soft	koženky
•	 Pláštenka
•	 Sieťka	proti	hmyzu	

          

          Športovná verzia
•	 Zateplený	koženkový	nánožník
•	 Odnimateľné	madlo	z	komfortnej	

soft	koženky
•	 Regulovateľná	opierka	chrpta		

(4	pozície	do	ľahu)
•	 Možnosť	upevnenia	športovnej	

korbičky	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Regulovateľné	5	bodové	popruhy	

s	polsrovanými	remeňmi
•	 3	pozície	regulácie	popruhov
•	 5	pozíc	regulácie	budičky	s	

ventilačnou	sieťkou
•	 Športová	nástavba,	polstrovaná	

mäkkou	vložkou
•	 Regulovateľné	polohovanie	

nožičiek	z	komfortnej	soft	
koženky
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          Konstrukce
•	 Lehká	ALU	hliníková	konstrukce	s	

gelovými	ložiskovými	koly
•	 Rychlé	a	praktické	složení	

konstrukce
•	 Anti-shock	systém	na	předních	

kolech	pohlcující	nárazy
•	 Odpružení	kol	na	zadní	ose
•	 Otáčecí	přední	gelové	kola	s	

možností	aretace	pro	přímou	
jízdu

•	 Centrální	nožní	brzda	pro	zadní	
kola

•	 Systém	„klik“	pro	jednoduché	
nasazení	hluboké	vaničky	nebo	
sportovní	verze

•	 Designová	konstrukce	ve	2	
barvách	(měď	a	chrom)

•	 Regulovatelná	rukojeť	z	měkké	
soft	koženky

•	 Držák	na	nápoje
	

          Hluboká verze
•	 Vanička	s	regulací	polohování	

zad
•	 Měkká	polstrovaná	podložka	ve	

vaničce
•	 Větratelná	boudička	se	síťkou
•	 Možnost	upevnění	hluboké	korby	

pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Odnímatelná	moderní	taška	s	

přebalovací	podložkou
•	 Prostorný	koženkový	košík	na	

nákupy
•	 Použity	moderní	látky	s	UV	

filtrem	a	soft	koženky
•	 Pláštěnka
•	 Moskytiéra	

          
 
 
 
 
 

          Sportovní verze
•	 Zateplený	koženkový	nánožník
•	 Odnímatelné	madlo	z	komfortní	

soft	koženky
•	 Regulovatelná	opěrka	zad		

(4	pozice	do	lehu)
•	 Možnost	upevnění	sportovní	

korby	pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Regulovatelné	5	bodové	popruhy	

s	polstrovanými	kšíry
•	 3	pozice	regulace	popruhů
•	 5	pozic	regulace	boudičky	s	

ventilační	síťkou
•	 Sportovní	nástavba,	polstrovaná	

měkkou	vložkou
•	 Regulovatelné	polohování	noh	

z	komfortní	soft	koženky

          Konštrukcia
•	 Ľahká	ALU	hliníková	konštrukcia	

s	gelovými	ložiskovými	ko-
lieskami

•	 Rýchle	a	praktické	zloženie	
konštrukcie	

•	 Anti-shock	systém	na	predných	
kolesách	pohlcujúcí	nárazy

•	 Odpruženie	kolies	na	zadnej	osi
•	 Otačajúce	predné	gelové	kolieska	

s	možnosťou	aretacie	pre	priamu	
jazdu

•	 Centrálná	nožná	brzda	pre	zadné	
kolesá

•	 System	„klik“	pre	jenoduché	
nasadenie	hlbokej	vaničky	alebo	
športovnej	verzie

•	 Designová	konštrukcia	vo	2	
farbách	(meď	a	chróm)

•	 Regulovaťelná	rukoveť	z	mäkkej	
soft	koženky

•	 Držiak	na	nápoje		
	

          Hlboká verzia
•	 Vanička	s	reguláciou	polohovanie	

chrpta	
•	 Mäkká	polstrovaná	podložka	vo	

vaničke	
•	 Vetraťelná	budička	zo	sieťkou
•	 Možnosť	upevnenia	hlbokej	

korby	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Odnímateľná	moderná	taška	s	

prebaľovaciou	podložkou
•	 Priestranný	koženkový	košík	na	

nákupy	
•	 Použité	moderné	látky	s	UV	

filtrom	a	soft	koženky
•	 Pláštenka
•	 Sieťka	proti	hmyzu	

          

          Športovná verzia
•	 Zateplený	koženkový	nánožník
•	 Odnimateľné	madlo	z	komfortnej	

soft	koženky
•	 Regulovateľná	opierka	chrpta		

(4	pozície	do	ľahu)
•	 Možnosť	upevnenia	športovnej	

korbičky	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Regulovateľné	5	bodové	popruhy	

s	polsrovanými	remeňmi
•	 3	pozície	regulácie	popruhov
•	 5	pozíc	regulácie	budičky	s	

ventilačnou	sieťkou
•	 Športová	nástavba,	polstrovaná	

mäkkou	vložkou
•	 Regulovateľné	polohovanie	

nožičiek	z	komfortnej	soft	
koženky

CZ

SK

02

01 GREY 01 BLACK

03

bennetta
LIMITED EDITION

77



www.jasmineCZ.cz / www.jasmineSK.sk8

Design, styl a elegance bez hranic / Design, štýl a elegancia bez hraníc



bennetta
LIMITED EDITION

99



bennetta duo
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          Konstrukce
•	 ALU	hliníková	konstrukce	s	

gelovými	ložiskovými	koly
•	 Rychlé	a	praktické	složení	

konstrukce
•	 Anti-shock	systém	na	předních	

kolech	pohlcující	nárazy
•	 Odpružení	kol	na	zadní	ose
•	 Otáčecí	přední	gelové	kola	s	

možností	aretace	pro	přímou	
jízdu

•	 Centrální	nožní	brzda	pro	zadní	
kola

•	 Systém	„klik“	pro	jednoduché	
nasazení	hlubokých	vaniček	nebo	
sportovní	verze

•	 Designová	konstrukce	ve	3	
barvách	(černá,	chrom	a	černý	
chrom)

•	 Regulovatelná	rukojeť	z	měkké	
soft	koženky

•	 Držáky	na	nápoje

          Hluboká verze
•	 Vaničky	s	regulací	polohování	zad
•	 Měkké	polstrované	podložky	ve	

vaničkách
•	 Větratelné	boudičky	se	síťkou
•	 Možnost	upevnění	hluboké	korby	

pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Odnímatelné	moderní	tašky	s	

přebalovací	podložkou
•	 Prostorný	koženkový	košík	na	

nákupy
•	 Použity	moderní	látky	s	UV	

filtrem	a	soft	koženky
•	 Pláštěnky
•	 Moskytiéry	

          

          Sportovní verze
•	 Zateplené	koženkové	nánožníky
•	 Odnímatelné	madla	z	komfortní	

soft	koženky
•	 Regulovatelné	opěrky	zad		

(4	pozice	do	lehu)
•	 Možnost	upevnění	sportovní	

korby	pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Regulovatelné	5	bodové	popruhy	

s	polstrovanými	kšíry
•	 3	pozice	regulace	popruhů
•	 5	pozic	regulace	boudičky	s	

ventilační	síťkou
•	 Sportovní	nástavby,	polstrované	

měkkou	vložkou
•	 Regulovatelné	polohování	noh	

z	komfortní	soft	koženky

           Konštrukcia
•	 ALU	hliníková	konštrukcia	s	

gelovými	ložiskovými	kolieskami
•	 Rýchle	a	praktické	zloženie	

konštrukcie	
•	 Anti-shock	systém	na	predných	

kolesách	pohlcujúcí	nárazy
•	 Odpruženie	kolies	na	zadnej	osi
•	 Otačajúce	predné	gelové	kolieska	

s	možnosťou	aretacie	pre	priamu	
jazdu

•	 Centrálná	nožná	brzda	pre	zadné	
kolesá

•	 System	„klik“	pre	jenoduché	
nasadenie	hlbokej	vaničky	alebo	
športovnej	verzie

•	 Designová	konštrukcia	v	3	
farbách	(čierna,	chróm	a	čierny	
chróm)

•	 Regulovaťelná	rukoveť	z	mäkkej	
soft	koženky

•	 Držiaky	na	nápoje		
	
	

Hlboká verzia
•	 Vaničky	s	reguláciou	polohovanie	

chrpta	
•	 Mäkké	polstrované	podložky	vo	

vaničkách
•	 Vetraťelné	budičky	zo	sieťkou
•	 Možnosť	upevnenia	hlbokej	

korby	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Odnímateľné	moderné	tašky	s	

prebaľovaciou	podložkou
•	 Priestranný	koženkový	košík	na	

nákupy	
•	 Použité	moderné	látky	s	UV	

filtrom	a	soft	koženky	
•	 Pláštenky
•	 Sieťky	proti	hmyzu	

          

          Športovná verzia
•	 Zateplené	koženkové	nánožníky
•	 Odnimateľné	madla	z	komfortnej	

soft	koženky
•	 Regulovateľné	opierky	chrpta		

(4	pozície	do	ľahu)
•	 Možnosť	upevnenia	športovnej	

korbičky	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Regulovateľné	5	bodové	popruhy	

s	polsrovanými	remeňmi
•	 3	pozície	regulácie	popruhov
•	 5	pozíc	regulácie	budičky	s	

ventilačnou	sieťkou
•	 Športové	nástavby,	polstrované	

mäkkou	vložkou
•	 Regulovateľné	polohovanie	

nožičiek	z	komfortnej	soft	
koženky

CZ

SK bennetta duo
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          Konstrukce
•	 Lehká	ALU	hliníková	konstrukce	s	

gelovými	ložiskovými	koly
•	 Jednoduché		složení	konstrukce	

díky	speciálnímu	systému,	který	
dodatečně	zabezpečuje	samo-
volné	rozložení	konstrukce

•	 Anti-shock	systém	na	předních	
kolech	pohlcující	nárazy

•	 Dvoupolohové,	nastavitelné	
odpružení	korby	tlumiči	–	shock	
absorber	systém	(systém	SAS)

•	 Odpružení	kol	na	zadní	ose
•	 Otáčecí	přední	gelové	kola	s	

možností	aretace	pro	přímou	
jízdu

•	 Centrální	nožní	brzda	pro	zadní	
kola

•	 Systém	„klik“	pro	jednoduché	
nasazení	hluboké	vaničky	nebo	
sportovní	verze

•	 Inovativní	designová	konstrukce
•	 Regulovatelná	rukojeť	z	měkké	

EKO	kůže
•	 Držák	na	nápoje

										Hluboká verze
•	 Vanička	s	regulací	polohování	

zad
•	 Měkké	polstrování	podložky	ve	

vaničce
•	 Větratelná	boudička	se	síťkou
•	 Možnost	upevnění	hluboké	korby	

pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Odnímatelná	moderní	taška	s	

přebalovací	podložkou
•	 Košík	na	nákupy
•	 Použity	moderní	látky:	paropro-

pustné,	pro	udržení	ideálního	
klimatu	v	kočárku

•	 Pláštěnka
•	 Moskytiéra	

          

           

          Sportovní verze
•	 Zateplený	nánožník
•	 Odnímatelné	madlo	z	komfortní	

EKO	kůže
•	 Regulovatelná	opěrka	zad		

(4	pozice	do	lehu)
•	 Možnost	upevnění	sportovní	

korby	pro	i	proti	směru	jízdy
•	 Regulovatelné	5	bodové	popruhy	

s	polstrovanými	kšíry
•	 3	pozice	regulace	popruhů
•	 5	pozic	regulace	boudičky	s	

ventilační	síťkou
•	 Sportovní	nástavba,	polstrovaná	

měkkou	froté	vložkou
•	 Regulovatelné	polohování	noh	

z	komfortní	EKO	kůže		

          Konštrukcia
•	 Ľahká	ALU	hliníková	konštrukcia	

s	gelovými	ložiskovými	ko-
lieskami

•	 Jednoduché	zloženie	konštrukcie	
vďaka	špeciálnému	systému,	
ktorý	dodatočne	zabezpečuje	
samovoľné	rozloženie	
konštrukcie

•	 Anti-shock	systém	na	predných	
kolesách	pohlcujúcí	nárazy

•	 Dvojpolohové,	nastaviteľné	
odpruženie	korby	tlmičami	–	
shock	absorber	systém	(systém	
SAS)

•	 Odpruženie	kolies	na	zadnej	osi
•	 Otačajúce	predné	gelové	kolieska	

s	možnosťou	aretacie	pre	priamu	
jazdu

•	 Centrálná	nožná	brzda	pre	zadné	
kolesá

•	 System	„klik“	pre	jenoduché	
nasadenie	hlbokej	vaničky	alebo	
športovnej	verzie

•	 Inovativná	designová	konštrukcia
•	 Regulovaťelná	rukoveť	z	mäkkej	

EKO	kože
•	 Držiak	na	nápoje		

Hlboká verzia
•	 Vanička	s	reguláciou	polohovanie	

chrpta	
•	 Mäkké	polstrovanie	podložky	vo	

vaničke
•	 Vetraťelná	budička	zo	sieťkou
•	 Možnosť	upevnenia	hlbokej	

korby	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Odnímateľná	moderná	taška	s	

prebaľovaciou	podložkou
•	 Košík	na	nákupy
•	 Použité	moderné	látky:	paro-

prepustné,	pre	udržanie	ideálnej	
teploty	vo	vnútry	kočíka

•	 Pláštenka
•	 Sieťka	proti	hmyzu	

          

          Športovná verzia
•	 Zateplený	nánožník
•	 Odnimateľné	madlo	z	komfortnej	

EKO	kože
•	 Regulovateľná	opierka	chrpta		

(4	pozície	do	ľahu)
•	 Možnosť	upevnenia	športovnej	

korbičky	pre	i	proti	smeru	jazdy
•	 Regulovateľné	5	bodové	popruhy	

s	polsrovanými	remeňmi
•	 3	pozície	regulácie	popruhov
•	 5	pozíc	regulácie	budičky	s	

ventilačnou	sieťkou
•	 Športová	nástavba,	polstrovaná	

mäkkou	froté	vložkou
•	 Regulovateľné	polohovanie	

nožičiek	z	komfortnej	EKO	kože
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Autosedačka

Slunečník/Slnečník

Báze Isofix/Báza Isofix

Rukávník Stojan Stotte 4v1

DOPLŇKY / DOPLNKY

Univerzální fusak/ 
Univerzálný fusák
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Jasmine představuje trojkombinace kočárků s inovativními modely konstrukcí 
a přichází s moderním řešením designových kočárků pro 21. století.
Jasmine kočárky s pevným, lehkým rámem a výjimečným designem jsou vy-
baveny chytrým systémem odpružení s předními otočnými koly. Jsou lehce 
ovladatelné a přizpůsobeny pro městský provoz i náročnou jízdu v nestan-
dardních podmínkách.
Česká značka Jasmine splňuje požadavky evropské bezpečnostní normy EN 
1888: 2003 a použité textilie jsou certifikovány dle Öko-Tex Standard 100.
Ulice, náměstí, park nebo pěší zóna? Veřejné prostranství se v současnos-
ti stalo jedním velkým přehlídkovým molem, kde se prostřednictvím designu 
můžete vyjádřit i Vy.  
Značka Jasmine  propojuje módu, funkčnost, bezpečnost a komfort pro dítě. 
Zároveň je zprostředkovatelem vašeho postoje a životních názorů. 

Tvořte s námi společný příběh. Děkujeme.
Jasmine - design, styl a elegance bez hranic

Jasmine predstavuje trojkombinácie kočíkov s inovatívnymi modelmi konštrukcií 
a prichádza s moderným riešením dizajnových kočíkov pre 21. storočie.
Jasmine kočíky s pevným, ľahkým rámom a výnimočným dizajnom sú vybavené 
chytrým systémom odpruženia s prednými otočnými kolesami. Sú ľahko ovlá-
dateľné a prispôsobené pre mestskú prevádzku aj náročnú jazdu v neštan-
dardných podmienkach. 
Česká značka Jasmine spĺňa požiadavky európske bezpečnostné normy EN 
1888: 2003 a použité textílie sú certifikované podľa Öko-Tex Standard 100. 
Ulica, námestie, park alebo pešia zóna? Verejné priestranstvo sa v súčasnosti 
stalo jedným veľkým prehliadkovým mólom, kde sa prostredníctvom dizajnu 
môžete vyjadriť aj Vy. 
Značka Jasmine prepája módu, funkčnosť, bezpečnosť a komfort pre dieťa. 
Zároveň je sprostredkovateľom vášho postoja a životných názorov. 

Tvorte s nami spoločný príbeh. Ďakujeme. 
Jasmine - dizajn, štýl a elegancia bez hraníc
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Design, styl a elegance bez hranic / Design, štýl a elegancia bez hraníc

Česká designová značka kočárků
Česká dizajnová značka kočíkov

Výhradní distribuce pro ČR
Výhradná distribúcia pre SR

My Jasmine Trading s.r.o.
Máchova 1147/1

742 21 Kopřivnice
Česká republika

+420 604 614 900

www.jasmineCZ.cz
www.jasmineSK.sk

www.facebook.com/jasminecz.cz/

www.instagram.com/jasmine_cz_sk/
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Distributor si vyhrazuje právo na úpravy, změny v projekci kočárků bez 
nutnosti o tom informovat kupujícího.

Distribútor si vyhradzuje právo na úpravy, zmeny v projekcii kočíkov bez 
nutnosti o tom informovať kupujúceho. 




