
KOLEKCE  2014-2015 KOČÁRKY

OUTDOOR URBAN



URBANOUTDOOR

Kolekce OUTDOOR je pro rodi-
če, kteří si nejlépe odpočinou 
při procházkách v přírodě a 
které nikdy neomrzí objevovat 
svět. Kočárky v této řadě jsou 
pevné, odolné a velmi pohodl-
né. Poradí si s každým povr-
chem v kteroukoli denní dobu.

KOLEKCE 2014-2015

Tato kolekce přináší mnoho zajímavého pro vyznavače mo-
derních trendů, například originální design "Comic", 

Narození dítěte přináší do každé rodiny mnoho změn. 
Jedna věc však zůstává vždy stejná: chceme být neustále 
spolu! Značka X-Lander se vždy snaží co nejlépe plnit po-
třeby rodičů a přináší jim praktické a moderní produkty. Její 
nová kolekce dokáže nabídnout mladým rodičům přesně 

takový kočárek, který odpovídá jejich životnímu stylu. Ať 
už se rozhodnete pro kolekci URBAN nebo OUTDOOR, vždy 
máte možnost trávit čas společně bez ohledu na to kde 
žijete, nebo co právě děláte.

NOVINKY
kožešinové doplňky nebo unikátní fusak. I díky tomu 
si vyberete kočárek, který bude přímo pro vás.

O ZNAČCE X-LANDER

Kolekce URBAN byla navržena 
speciálně pro ty rodiče, kteří 
milují městské prostředí a chtějí 
být vždy tam, kde se něco děje. 
Ovladatelnost těchto kočár-
ků umožní udržovat perfektní 
tempo při pohybu městskou 
džunglí, protože k tomu mají 
veškeré potřebné vlastnosti: jsou 
lehké, skladné, dobře ovlada-
telné a zároveň svým designem 
vyčnívají z davu.

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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SETKÁNÍ S DOBRODRUŽSTVÍM

SCHVÁLEN DLE NORMY EN 1888 : 2012

DOSTUPNÉ BARVY

Bezpečný společník i pro ty nejdelší výlety - pokud to počasí dovolí, může si celá 
rodina užít každou cestu.
Velká nafukovací kola umožní pohodlnou jízdu i na nezpevněném povrchu. Otočná sportovní nástavba zajistí malému 
pasažérovi perfektní výhled za každé situace. Cesta se protáhla a vy se vracíte pozdě domů? I na to jsme mysleli! Díky LED 
diodám integrovaným v rámu kočárku jste vidět i při zhoršených podmínkách viditelnosti.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

• integrované LED světlo v rámu kočárku
• praktický systém skládání
• otočná sportovní nástavba
• nafukovací kola
• pojistka proti rozložení pro bezpečné uskladnění
 ve vertikální poloze
• teleskopická rukojeť s výškovým nastavením 
• bezadaptérové uchycení hluboké korby

VÁHA A ROZMĚRY

KOČÁREKHLUBOKÁ KORBA AUTOSEDAČKA X-CAR
Kočárek je homologován pro použití s následujícími autose-
dačkami: X-lander X-car, X-lander by BeSafe, BeSafe iZi Go.

VÝBĚR BAREVNÝCH KOMBINACÍ 
MULTIFUNKČNÍHO FUSAKU
NALEZNETE NA STRANĚ 29

VÁHA [KG] 15,4     9,9 9,9 4,2

DÉLKA [CM] 110,5 110,5 86 75

VÝŠKA [CM] 109 109 39 20

ŠÍŘKA [CM] 61 61 61 31



DOSTUPNÉ BARVY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI: VÁHA A ROZMĚRY

KOČÁREKHLUBOKÁ KORBA AUTOSEDAČKA X-CAR

VÝBĚR BAREVNÝCH KOMBINACÍ 
MULTIFUNKČNÍHO FUSAKU
NALEZNETE NA STRANĚ 29

X-A si nejčastěji vybírají rodiče, kteří hledají klasické výhody a výjimečný komfort 
pro své dítě.

• široké sezení
• nafukovací kola
• přední otočná kola s aretací
• velký nákupní košík
• plynulá regulace zádové opěrky
• sklápěcí bouda chrání před nepřízní počasí

PERFEKTNÍ PARTNER VŽDY A VŠUDE

VÁHA [KG] 14 10 10 4,2

DÉLKA [CM] 111 111 90 75

VÝŠKA [CM] 117 117 47 20

ŠÍŘKA [CM] 67,5 67,5 67,5 31

Přední otočná kola garantují snadné ovládaní. Stabilní konstrukce se dokáže vypořádat s cestami mimo město.

Kočárek je homologován pro použití s následujícími autose-
dačkami: X-lander X-car, X-lander by BeSafe, BeSafe iZi Go.

SCHVÁLEN DLE NORMY EN 1888:2003 + A1/A2/A3: 2005



VÝBĚR BAREVNÝCH KOMBINACÍ 
MULTIFUNKČNÍHO FUSAKU
NALEZNETE NA STRANĚ 29

DOSTUPNÉ BARVY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
VÁHA A ROZMĚRY

KOČÁREKHLUBOKÁ KORBA AUTOSEDAČKA X-CAR

X-Run je perfektní řešení pro rodiče, kteří vyznávají sportovní životní styl.

• úhel sklonu zadních kol zajišťuje stabilitu ve vyšších  
 rychlostech
• ruční brzda 
• zvonek na rukojeti
• rychloupínací nafukovací kola 
• velký košík
• lehká hliníková konstrukce

VÁHA [KG] 11,8 8,6 8,6 4,2

DÉLKA [CM] 125 125 100,5 75

VÝŠKA [CM] 118,5 118,5 38,5 20

ŠÍŘKA [CM] 62,5 62,5 64 31

Kočárek je extrémně stabilní i při rychlejším pohybu. To je zajištěno pomocí kol uchycených pod specifickým úhlem. Leh-
ká konstrukce typu “jogger” je dodatečně vybavena ruční brzdou a zvonkem.

NIC VÁS NEZASTAVÍ!

Kočárek je homologován pro použití s následujícími autose-
dačkami: X-lander X-car, X-lander by BeSafe, BeSafe iZi Go.

SCHVÁLEN DLE NORMY EN 1888:2003 + A1/A2/A3: 2005 
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VÝBĚR BAREVNÝCH KOMBINACÍ 
MULTIFUNKČNÍHO FUSAKU
NALEZNETE NA STRANĚ 29

DOSTUPNÉ BARVY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
VÁHA A ROZMĚRY

KOČÁREKHLUBOKÁ KORBA AUTOSEDAČKA X-CAR

Stejně jako dámská kabelka, i tento kočárek má vše co potřebujete pro aktivní městský život: lehkou hliníkovou konstruk-
ci, otočné prostorné sezení a dvoudílný košík.Lze jej snadno složit do opravdu malých rozměrů a vyniká unikátní kombi-
nací atraktivního vzhledu a funkčnosti.

Tento kočárek udělá cokoliv pro to, aby byl středem pozornosti!

• otočná sportovní nástavba
• nastavitelná opěrka nohou
• madlo v základní výbavě
• dvoudílný košík 
• praktický systém skládání 

VELKOMĚSTSKÝ PŘEBORNÍK

VÁHA [KG] 10,2 7,2 7,2 4,2

DÉLKA [CM] 87,5 87,5 86 75

VÝŠKA [CM] 106 106 39 20

ŠÍŘKA [CM] 59 59 59 31

Kočárek je homologován pro použití s následujícími autose-
dačkami: X-lander X-car, X-lander by BeSafe, BeSafe iZi Go.

URBAN / OUTDOOR

SCHVÁLEN DLE NORMY EN 1888 : 2012
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SCHVÁLEN DLE NORMY EN 1888 : 2012

VÝBĚR BAREVNÝCH KOMBINACÍ 
MULTIFUNKČNÍHO FUSAKU
NALEZNETE NA STRANĚ 29

DOSTUPNÉ BARVY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI: VÁHA A ROZMĚRY

KOČÁREKHLUBOKÁ KORBA AUTOSEDAČKA X-CAR

Je to ideální kombinace moderního designu a funkčnosti pro každé městské prostředí. Komfortní otočné sezení umožňu-
je dítěti pozorovat měnící se okolí. Je komfortní a prostorný, navíc je snadno ovladatelný i v obchodních centrech, mezi 
budovami a v klikatých zalidněných ulicích.

• otočná přední kola 
• velká bouda
• praktický systém skládání 
• teleskopická rukojeť
• otočná sportovní nástavba 
• polohovací zádová a nožní opěrka
• lehká hliníková konstrukce
• nafukovací zadní kola  

IDEÁL PRO MĚSTO

VÁHA [KG] 12,5 8,3 8,3 4,2

DÉLKA [CM] 92 92 70 75

VÝŠKA [CM] 107 107 41 20

ŠÍŘKA [CM] 55 55 55 31

X-Pulse je kompaktní kočárek pro moderní rodiče.

Kočárek je homologován pro použití s následujícími autose-
dačkami: X-lander X-car, X-lander by BeSafe, BeSafe iZi Go.

URBAN / OUTDOOR
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VÝBĚR BAREVNÝCH KOMBINACÍ 
MULTIFUNKČNÍHO FUSAKU
NALEZNETE NA STRANĚ 29

DOSTUPNÉ BARVY

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
VÁHA A ROZMĚRY

KOČÁREKHLUBOKÁ KORBA AUTOSEDAČKA X-CAR

X-Fit je nejlehčím modelem v kolekci. S tímto malým kočárkem budete snadno pro-
plouvat městskou džunglí.

• velká bouda 
• sklápěcí bouda chrání před nepřízní počasí 
• polohovatelná opěrka zad 
• velmi lehká konstrukce 
• pětibodové bezpečnostní pásy. 
• lehká kola 
• praktický systém skládání

V RYTMU MĚSTA

VÁHA [KG] 10,1 7,4 7,4 4,2

DÉLKA [CM] 94,5 94,5 86 75

VÝŠKA [CM] 99 110 41 20

ŠÍŘKA [CM] 60 60 47,5 31

Kočárek je homologován pro použití s následujícími autose-
dačkami: X-lander X-car, X-lander by BeSafe, BeSafe iZi Go.

Pohodlné sezení poskytuje dítěti dostatek prostoru a komfortu i na těch nejrušnějších místech. Excelentní model vhodný 
pro každé cestování včetně letadla. Je lehounký, agilní a vždy v pohybu.

URBAN / OUTDOOR

SCHVÁLEN DLE NORMY EN 1888 : 2012
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HLUBOKÁ KORBA

NALEZNETE NA 
STRANĚ 29

• postranní kapsy 
• prvek z pravé kožešiny (pouze Terra) 
• rukojeť pro přenášení 
• nastavitelná opěrka zad 
• moskytiéra a pláštěnka v základní výbavě
• bezadaptérové uchycení hluboké korby na kočárek     
   X-move
• na ostatní modely kolekce 2014-2015 je potřeba 
  dokoupit příslušný adaptér

Jedna korba pro všechny typy konstrukcí. Dostupná 
v barvách URBAN i OUTDOOR

MOSKYTIÉRA

FUSAK

PLÁŠTĚNKA

CITY DESIGN
NATURAL DESIGN

BAREVNÁ PROVEDENÍ

URBAN / OUTDOOR

OUTDOOR URBAN
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UNIVERZÁLNÍ FUSAK

UKÁZKY KOMBINACÍ

FUSAK SE SKLÁDÁ ZE DVOU ČÁSTÍ, 

KOMPATIBILNÍ S KOČÁRKY A KORBAMI 

KOLEKCE 2014-2015.

Univerzální fusak pro jakýkoliv okamžik dostupný 

ve 14 fantastických barvách. Barvy, jako například 

SILVER nebo WOOL, oživý každý kočárek. Udržuje 

originální vzhled kočárků. Navržen tak, aby plnil 

několik funkcí: fusak do hluboké korby, fusak 

s kapucí do sportovního kočárku a nánožník, který 

vznikne odepnutím vrchní části fusaku. Délku 

fusaku lze snadno přizpůsobit velikosti dítěte. 

Vnitřek je tvořen fleecovou vložkou, která je pří-

jemná na dotyk. Fusak je vybaven dodatečnými 

otvory pro vyšší polohu pásů. Součástí fusaku je 

úchyt, který zabrání sklouzávání malého pasažé-

ra v kočárku.

KTEROU BARVOU 

SE ODLIŠÍTE VY?

VYTVOŘTE SI 
SVOU KOMBINACI

FUSAK

FUSAK JE DODÁVÁN 
V PRAKTICKÉM BALENÍ

URBAN / OUTDOOR



PANTONE 432
C: 70  
M: 50
Y: 50 
K: 45

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

Módní a komfortní taška určená k řadě URBAN

• vnější kapsy
• praktické vnitřní členění
• nastavitelný ramenní popruh  
• součástí je přebalovací podložka 
• termo obal na lahev
• mini taštička pro menší předměty 
• postranní zipy umožňující zvětšení tašky  
• vhodná i pro menší laptop, nebo tablet

• přední a zadní kapsa na zip
• praktické vnitřní členění
• nastavitelný ramenní popruh
• součástí je přebalovací podložka
• termo obal na lahev
• mini taštička pro menší předměty
• provedení s pravou kožešinou (pouze Terra)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

(12/2011)

X-LANDER BY BESAFE

X-CAR

• ochrana proti bočnímu nárazu
• nastavitelná rukojeť
• vyjímatelná vložka zajišťující pohodlí i nejmenším dětem
• kapsa v zadní části
• centrální nastavení pásů
• tříbodové pásy s polstrováním 
• odnímatelný a pratelný potah

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

• ochrana proti bočnímu nárazu
• centální nastavení podhlavníku a pásů
• sklopná sluneční stříška
• magnety usnadňující usazování dítěte a jeho vyjímání  
 z autosedačky
• centrální nastavení pásů
• nastavitelná rukojeť
• vyjímatelná vložka zajišťující pohodlí i nejmenším dětem
• odnímatelný a pratelný potah
• pětibodové pásy s polstrováním

Autosedačka skupiny 0+ (pro děti do hmotnosti 13 kg). 
Díky vysokému hodnocení, které získala v testech 
ADAC, patří mezi nejbezpečnější autosedačky.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

Komfortní sportovní taška vhodná k řadě OUTDOOR

Komfortní a bezpečná autosedačka Skupiny 0+. Nezbytná 
pro přepravu dětí do věku zhruba 12 měsíců.

TAŠKY AUTOSEDAČKY SKUPINY 0+

URBAN / OUTDOOR

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

HOMOLOGOVÁNO DLE: ECE R44/04

HOMOLOGOVÁNO DLE: ECE R44/04



URBAN / OUTDOOR

Univerzální  pláštěnka pro všechny modely Sluneční clona sloužící jako alternativa ke slunečníkuUniverzální slunečník pro všechny modely

PLÁŠTĚNKASLUNEČNÍK

DRŽÁK NA NÁPOJE RUKÁVNÍK

SLUNEČNÍ CLONA

Držák na nápoje uchycený na rukojeti kočárku Příjemný rukávník upínaný na rukojeť kočárku

DOPLŇKY DOPLŇKY

NÁNOŽNÍK

Vhodný typ nánožníku lze dokoupit v černé barvě ke kaž-
dému kočárku kolekce 2014-2015 kromě modelu X-Fit





URBAN / OUTDOOR

VÁHA [KG] 12,5 8,3 8,3 4,2

DÉLKA [CM] 92 92 70 75

VÝŠKA [CM] 107 107 41 20

ŠÍŘKA [CM] 55 55 55 31

VÁHA [KG] 10,2 7,2 7,2 4,2

DÉLKA [CM] 87,5 87,5 86 75

VÝŠKA [CM] 106 106 39 20

ŠÍŘKA [CM] 59 59 59 31

VÁHA [KG] 11,8 8,6 8,6 4,2

DÉLKA [CM] 125 125 100,5 75

VÝŠKA [CM] 118,5 118,5 38,5 20

ŠÍŘKA [CM] 62,5 62,5 64 31

VÁHA [KG] 14 10 10 4,2

DÉLKA [CM] 111 111 90 75

VÝŠKA [CM] 117 117 47 20

ŠÍŘKA [CM] 67,5 67,5 67,5 31

VÁHA [KG] 15,4     9,9 9,9 4,2

DÉLKA [CM] 110,5 110,5 86 75

VÝŠKA[CM] 109 109 39 20

ŠÍŘKA [CM] 61 61 61 31

VÁHA [KG] 10,1 7,4 7,4 4,2

DÉLKA [CM] 94,5 94,5 86 75

VÝŠKA [CM] 99 110 41 20

ŠÍŘKA [CM] 60 60 47,5 31

OUTDOOR

URBAN

OUTDOOR

URBAN

BARVY VÁHA A ROZMĚRY



ZÁRUKA A SERVIS

Díky našim dlouholetým zkušenostem a spolehlivým 
partnerům, jsme schopni poskytovat kvalitní poprodej-
ní péči. Aktuální nabídku naleznete na internetových 
stránkách. Firma si vyhrazuje možnost provést změny bez 
předchozího upozornění. Zobrazené barevné kombinace 
se mohou lišit od skutečnosti. Z tohoto důvodu doporuču-
jeme navštívit některého z našich smluvních prodejců.

Specifikace kolekce se na různých zahraničních trzích mohou mírně lišit. Výrobce si vymezuje právo změnit specifikace 
produktu během platnosti kolekce. Barvy tkanin na fotografiích se mohou mírně lišit od skutečnosti.



„DELTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 
Rząsawska 30/38, 42-200 Częstochowa, Poland

tel.: +48 34 362 1067
fax: +48 34 366 9687

e-mail: office@deltim.com

www.x-lander.com

Babypoint s.r.o.
Konětopy 62, 262 31 Milín


