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Tradiční Česká výroba

Te c h n o l o g i e

clip go
Universální modulární rozhraní podvozku a dílčích komponent travel systémů vyznačující se jednoduchou, uživatelsky 
přívětivou obsluhou a vysokou mírou pasivní bezpečnosti.

Výrobky, vybavené barevnou potahovou sadou, umožňující velmi efektivní, jednoduché a levné „přebarvení“ vašeho 
kočárku.  Představte si, že máte jasnou barvu na léto a decentní barvu na zimu, či novou módní barvu pro dalšího 
sourozence na tom samém komponentu.

Další sourozenec či dvojčata ? S námi jste připraveni!

Kočárky a komponenty s clip-A-go rozhraním jsou speciálně navrženy tak, aby umožnily flexibilně, rychle a levně 
zaměnit konfiguraci kočárku pro nový účel, například pro mladšího sourozence. 

SPE
Space Extender - unikátní funkce nastavení vzájemné optimální polohy komponent (hluboké lůžko, sedačka, autosedačka) u 
kočárku pro sourozence a dvojčata. 



Přijďte si vybrat váš nový kočárek značky Patron do 
sítě Prodejen www.babyexpress.cz

Praha - Na Strži 2102
e-mail: babyexpress.praha@patron.eu
tel.: 737 254 114

Brno - Londýnské náměstí 853/1
e-mail: babyexpress.brno@patron.eu
tel.: 604 210 480



CERTIFICATE NO. 25247/A/0001/Cz

REGISTE RED TO  ISO 9001

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015

Vydejte se na cestu s PATRONem

Věříme, že je důležité věnovat péči výběru správného kočárku. Jedná se o vozidlo, ve kterém se vaše děťátko 
poprvé vydá na svojí první životní jízdu. Ať už vás společně zavede na široké bulváry velkých měst, uličky nákupních 
center nebo hrbolaté pěšiny našeho venkova, s námi bude jízda vždy bezpečná a pohodlná. 

Jak to víme?

Při vývoji našich kočárků nic nepodceňujeme. Při návrhu a výrobě využíváme moderních technologií, kočárky dů-
kladně testujeme dle nejnovějších norem a každý kus před odesláním k vám pečlivě zkontrolujeme.

Jak vybrat? 

Chápeme, že vkus každého člověka je unikátní. Proto vám nabízíme náš modulární systém. Máte možnost si kočá-
rek sestavit přesně tak, aby splnil vaše potřeby a respektoval váš jedinečný styl.  

Společnost PATRON je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
Všechny výrobky PATRON splňují příslušné normy  EU: 
EN 1888,  EN 1466, EN 12227, EN 1130 a další.
Materiály použité při výrobě kočárků splňují vysoké hygienické a technické požadavky 
a zaručují nejvyšší kvalitu.

Z á r u k a  k v a l i t y
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KONFIGURÁTOR
HlUBOKÁ lůžKA

pOdvOzKy

SpORTOvNí SedAčKy

AUTOSedAčKy
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Unikátní. slovo, které více než jakékoliv jiné, 

vystihUje hlavní myšlenkU výroby našich kočárků. 

vkUs a vnímání krásy jsoU Pro každého různé. Proto 

naše kočárky nabízíme jako Unikátní stavebnicový 

systém. dáváme tak vzniknoUt Unikátním kombinacím, 

resPektUjícím jedinečný a neoPakovatelný styl 

každého rodiče. nechte se Unést světem bez hranic a 

bUďte Unikátní!
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AMIGO  i  designové lůžko

Modelová sestava: podvozek LAMBDA a hluboké lůžko AMIGO
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Integrované madlo na nošení

Vnitřní prostor 84x34 cm

Vnitřní potah ze 100% bavlny

Letní úprava pro odvětrání

vodě a zimě odolná úprava potahu Sluneční clona
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 Hluboké lůžko AMIGO, esence čistého moderního designu, extrémního prostoru a nadstan-
dartních funkcí. Maximální pohodlí a bezpečnost miminka jsou u AMIGA naprostým standartem. 
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vzORNíK

XL pink silver (vzor 694)

XL grey-black geometry (vzor 696)

GN graphite (vzor 672)

XL grey light army (vzor 697)

GN black (vzor 627)

XL green silver (vzor 695)

XL brown light bicolor (vzor 698)XL green light bicolor (vzor 699)

GN blue mint (vzor 674)

GN smoke grey (vzor 605)
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clip go

9vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu

• Od narození až do 10 kg.

• Hmotnost pouhých 4,4 kg.

•  Enormní vnitřní prostor lůžka pro miminko (84cm x 34cm).

• Útulný vnitřek je vyroben ze 100% bavlny

• Odepínací vnitřek, umožňuje šetrné praní.

• Účinné zastínění vnitřku lůžka.

• Jednoduché připevnění dečky.

•  Unikátní uchycení clip-A-go - rychlé a bezpečné upev-

nění lůžka na podvozek.

• Vodoodpudivá úprava látek.

• Snadné odvětrání lůžka pro parné letní dny.

• Integrované madlo pro pohodlné přenášení.

• Polohovatelná stříška.

• Moderní a elegantní design s vnějšími profily.

• Moskytiéra se sluneční clonou

• Zimní clona proti větru a chladu.

• Zimní fusak

• Pláštěnka.
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FIGO  i  hluboké lůžko

Modelová sestava: podvozek DELTA a hluboké lůžko FIGO
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Integrované madlo na nošení

Vnitřní prostor 84x34 cm

Vnitřní potah ze 100% bavlny

Letní úprava pro odvětrání

vodě a zimě odolná úprava potahu Sluneční clona

 Hluboké lůžko FIGO, časem prověřený design, námi dotažený k naprosté dokonalosti. Očeká-
vejte maximální vniřní prostor, výbornou vybavenost, pohodlí a nekompromisní bezpečnost miminka.
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vzORNíK

TW brick brown (vzor 685)

XL beige light circles (vzor 701)

TW indigo blue (vzor 668)

XL green blossom (vzor 702)

TW smoke grey (vzor 662)

XL pink crystal (vzor 700)

XL brown autumn (vzor 703)XL blue autumn (vzor 704)

TW blue mint (vzor 676)

SP silver grey (vzor 657)
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clip go

13vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu

• Moskytiéra se sluneční clonou

• Zimní clona proti větru.

• Od narození až do 10 kg. 

• Hmotnost pouhých 3,5 kg. 

•  Enormní vnitřní prostor lůžka pro miminko (84cm x 34cm). 

• Útulný vnitřek je vyroben ze 100% bavlny 

• Odepínací vnitřek, umožňuje šetrné praní. 

• Účinné zastínění vnitřku lůžka. 

• Jednoduché připevnění dečky. 

•  Unikátní uchycení clip-A-go - rychlé a bezpečné upev-

nění lůžka na podvozek. 

• Vodoodpudivá úprava látek. 

• Snadné odvětrání lůžka. 

• Integrované madlo pro pohodlné přenášení. 

• Polohovatelná stříška. 
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eRGO  i  ergonomická sedačka

Modelová sestava: podvozek LAMBDA a sportovní sedačka ERGO
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Nánožník

Vyměnitelný COLORSET

Prodloužený díl střechy

Odklopná hrazda

Nastavitelná podnožka Ergonomické polohování

  Sportovní sedačka ERGO, vysoce inovativní přístup ergonomie sezení spojený s ele-
gantním a moderním designem. Sedačka poskytuje dostatek komfortu i při dlouhých výletech. 



16 barva r
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barva sedačky
barva

 stř
íšky

vzORNíKvzORNíK

XL pink silver (vzor 694)

XL grey-black geometry (vzor 696)

GN graphite (vzor 672)

XL grey light army (vzor 697)

GN black (vzor 627)

XL green silver (vzor 695)

XL brown light bicolor (vzor 698)XL green light bicolor (vzor 699)

GN blue mint (vzor 674)

GN smoke grey (vzor 605)
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clip go

17vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu

• Nosnost sedačky až 15 kg.

• Hmotnost pouhých 3,8 kg.

•  Ergonomické polohování - snadno nastavitelné 

polohy pro pohodlné sezení a klidný spánek.

•  Nánožník - pevný, voděodpudivý a dostatečně teplý.

•  Unikátní rozhraní clip-A-go - rychlé a bezpečné 

upevnění sedačky na podvozek.

• Upevnění sedačky „po“ a „proti“ směru jízdy

• Potah s úpravou proti rychlému propršení.

•  Změna barvy potahu - pomocí našich colorsetů 

snadno a rychle.

•  odklopná hrazdička pro pohodlné nastupování 

a vystupování

• Jedinečný design díky vnějším profilům

• Výměnný colorset.

• Pláštěnka.

• Zimní fusak
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vARIO  i sPortovní sedačka

Modelová sestava: podvozek DELTA a sportovní sedačka VARIO
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Nánožník

Vyměnitelný COLORSET

Prodloužený díl střechy

Odklopná hrazda

Nastavitelná podnožka Polohování do lehu

  Sportovní sedačka VARIO, klasické pojetí s důrazem na užitný design. JIž třetí generace 
této úspěšné sedačky, obohacená o moderní prvky a materiály. Prostě sedačka pro každý den.



vzORNíK

20 barva
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barva sedačky

vzORNíK

TW brick brown (vzor 685)

XL beige light circles (vzor 701)

TW indigo blue (vzor 668)

XL green blossom (vzor 702)

TW smoke grey (vzor 662)

XL pink crystal (vzor 700)

XL brown autumn (vzor 703)XL blue autumn (vzor 704)

TW blue mint (vzor 676)

SP silver grey (vzor 657)
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clip go

21vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu

• Nosnost sedačky až 15 kg. 

• Hmotnost pouhých 4,4 kg. 

•   Nezávislé nastavení polohy nožiček a zad dítěte 

možnost sklopení zádové opěry do úplného lehu.

•  Stříška s možností prodloužení a odvětrávacím 

systémem.

•  Nánožník - pevný, voděodpudivý a dostatečně teplý. 

•  Unikátní rozhraní clip-A-go - rychlé a bezpečné 

upevnění sedačky na podvozek. 

• Potah s úpravou proti rychlému propršení. 

•   Změna barvy potahu - pomocí našich colorsetů 

snadno a rychle. 

• Upevnění sedačky „po“ a „proti“ směru jízdy

•  Odklopná hrazdička pro pohodlné nastupování 

a vystupování

• Výměnný colorset.
• Pláštěnka.
• Zimní fusak
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lAMBdA  i  allround podvozek

Modelová sestava: podvozek LAMBDA a hluboké lůžko AMIGO
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Složený podvozek

Přední otočná kolečka s aretací

Odpružení

Integrovaná brzda

Výškově nastavitelné vodítko Úhlově nastavitelné vodítko

  Podvozek LAMBDA, superkompaktní a elegantní na pohled. Skvělá konstrukce dává podvozku 
mimořádně dobré jízdní vlastnosti a to i v terénu a samozřejmě také excelentní pohodlí vašemu miminku. 
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vzORNíK

Stříbrná (J5) Antracitová (K2)

Rosegold (L2)

LAMBDA 4R
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clip go

25vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu

• Nosnost až 20 kg. 

• Hmotnost pouhých 9,7 kg. 

• Skladný a snadno ovladatelný podvozek. 

•  Díky nezávislému nastavení výšky a úhlu vodítka 

se přizpůsobí každé výšce postavy. 

•  Unikátní rozhraní clip-A-go - rychlé a bezpečné 

upevnění komponent na podvozek. 

•  Ruční parkovací brzda - pro bezpečné a poho-

dlné zabrždění kočárku. 

•  Bezpečnostní reflexní prvky pro jízdu za sníže-

né viditelnosti. 

•  Dvojitý košík s uzavíratelnou částí

•  Automatická pojistka proti rozložení

•  Přední 9´kola z tvrzeného polyuretanu a zadní 

12´nafukovací

• LED světlo

• Držák na kelímek 

• Obal na kola

• Zvyšovací nástavec

• Brašna STYLE

•  Adaptér na auto-

sedačku Mimmo a 

Mimmo plus

•  Adaptér Maxi-Cosi 

(Cybex, BeSafe,…)
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delTA  i  robustní podvozek

Modelová sestava: podvozek DELTA a hluboké lůžko FIGO
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Složený podvozek

Prostorný košík

Nožní brzda

funkce SPEX (pouze DELTA 4T)

Nastavitelné odpružení Úhlově nastavitelné vodítko

  Robustní podvozek DELTA, celohliníkový s mimořádně velkým košíkem. Osvědčená konstruk-
ce dává nejenom perfektní jízdní vlastnosti, pohodlí a bezpečnost, ale také výběr ze tří různých variant. 
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vzORNíK

Antracitová (K2)

DELTA 4C - podvozek s otočnými koly DELTA 4 - podvozek s pevnými koly

DELTA 4T - podvozek pro dvojčata a sourozence
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29

clip go

vlASTNOSTI

Další informace na www.patron.eu

• Nosnost až 20 kg (až 30kg Delta 4T)

• Hmotnost pouhých 10,1 kg. (11kg Delta 4T)

• Velmi snadno ovladatelný podvozek. 

•  Na výběr ze 3 typů Delta 4C (otočná kolečka), 

Delta 4 (pevná kolečka), Delta 4T (tandem, twin)

•  Delta 4C / Přední 9´kola z tvrzeného polyure-

tanu a zadní 12´nafukovací

• Delta 4 / všechny 4 kolečka 12´nafukovací

 •  Delta 4T / Přední 9´kola z tvrzeného polyureta-

nu a zadní 12´nafukovací

•  Unikátní rozhraní clip-A-go - rychlé a bezpečné 

upevnění komponent na podvozek. 

• Standardní nožní brzda

• Extrémně velký košík

• LED světlo

• Držák na kelímek 

• Obal na kola

• Zvyšovací nástavec

• Brašna STYLE

•  Adaptér na auto-

sedačku Mimmo a 

Mimmo plus

•  Adaptér Maxi-Cosi 

(Cybex, BeSafe,…)

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe
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TypO  i  klasický podvozek

Modelová sestava: podvozek LAMBDA a sportovní sedačka ERGO
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Velká nafukovací kolaProstorný košík

Funkce houpání Úhlově nastavitelné vodítko

  Klasický podvozek TYPO, pevná a robustní kostrukce. Moderní výroba s vintage vzhledem 
dává TYPU to nejlepší z obou světů. Eleganci dob minulých s pohodlím a bezpečím dneška.  
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vzORNíKvzORNíK

Antracitová (K2)

TYPO
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clip go

33vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu

• nosnost 20 kg 

• hmotnost 12,1 kg 

•  snadné uchycení hlubokého lůžka (Amigo, 

Figo)  pomocí clip-A-go 

• úhlově nastavitelné vodítko

• prostorný drátěný košík

• velká 14“ nafukovací kola

• „houpací“

• LED světlo

• držák na kelímek 

• Brašna STYLE

• Adaptér na autosedačku Mimmo a Mimmo plus

• Adaptér Maxi-Cosi (Cybex, BeSafe,…)

vlASTNOSTI

pŘíSlUŠeNSTví

TeCHNOlOGIe

Další informace na www.patron.eu
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PALLAS obsahuje:
čtyřkolový podvozek, hluboké lůžko, sportovní sedačku, letní nánožník, brašnu, pláštěnku, letní doplněk

Volitelné příslušenství (není součástí základní výbavy):
• autosedačka MIMMO (skupina 0+)
• zimní combi nánožník/fusak
• LED světlo

• držák lahve
• adaptér pro autosedačku MIMMO
• adaptér pro autosedačky MAXI-COSI, CYBEX, BESAFE

pAllAS  i  městský set 2 v1
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FUNKCE VZORNÍK
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Polohování vodítka, zádové opěry a hrazdičky

Sedačka nasaditelná proti směru jízdy

Složený podvozek

TW brick brown 
(685)

SP pink
 (680)

TW blue mint 
(676)

TW indigo blue 
(668)

TW smoke grey 
(662)

TW silver grey 
(657)

TW ivory baige 
(684)

SP dark blue 
(679)

TW lime
 (669)

TW ruby red 
(667)

TW stone grey 
(661)

SP black
 (656)
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ARGO obsahuje:
čtyřkolový podvozek se sportovní sedačkou, colorset, letní nánožník.

Volitelné příslušenství
(není součástí základní výbavy):
• pláštěnka
• LED světlo
• držák lahve

Nasazený nánožník

ARGO  i  sportovní kočárek
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FUNKCE VZORNÍK
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Polohování sedačky s prodlouženým dílem střechy

Skládání jednou rukou

Složený podvozek

SH grass green 
(693)

SH rooibos orange 
(691)

SH banana yellow 
(689)

SH satin grey
 (687)

XL green blossom 
(702)

SH blue - green 
(692)

SH blaze orange 
(690)

SH crystal white 
(688)

SH caviar black 
(686)

XL grey light army 
(697)



LAMBDA DELTA

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

38

Vybral i  js te

TeRIX  i  ideální kombinace do města



AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

LAMBDA DELTA TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

39

Vybral i  js te

FeNIX  i  doporučená volba do terénu



LAMBDA DELTA

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

40

Vybral i  js te

TRITON  i  prostorný a skladný



AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

LAMBDA DELTA TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

41

Vybral i  js te

FAlCO  i  Ideál na dlouhé cesty



LAMBDA DELTA

AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

42

Vybral i  js te

FeNIX TANdeM &TWIN  i  dvojčata a sourozenci



AMIGO FIGO ERGO VARIO MIMMO
plus

MIMMO

LAMBDA DELTA TYPO

FENIX

TERIX

TRITON

FALCO

FENIX tandem

ATHENA

43

Vybral i  js te

ATHeNA  i  hluboký kočárek
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pŘíSlUŠeNSTví

ZIMNÍ DOPLNĚK PRO AMIGO

ZIMNÍ NÁVLEK VODÍTKA

ZIMNÍ DOPLNĚK PRO FIGO

ZIMNÍ KOMBI NÁNOŽNÍK/FUSAK PRO AMIGO, 
FIGO, ERGO, VARIO, PALLAS
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LETNÍ SET PRO AMIGO

PLÁŠTĚNKA PRO AMIGO, FIGO, ERGO, VARIO

LETNÍ SET PRO FIGO

BRAŠNA STYLE
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pŘíSlUŠeNSTví

COLORSET PRO ERGO

NÁSTAVEC ZVYŠOVACÍ 120 PRO AMIGO, FIGO

COLORSET PRO VARIO

ADAPTÉR PRO AUTOSEDAČKU PRO MAXI-COSI, 
CYBEX, BESAFE
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SVĚTLO LED UNIVERZÁLNÍ

PUMPIČKA UNIVERZÁLNÍ

DRŽÁK LAHVE UNIVERZÁLNÍ

OBAL NA KOLA UNIVERZÁLNÍ
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MAARS je standardní typ golfových holí se 120 mm otočnými předními koly s aretací a odlehčeným hliníkovým rámem, který vyniká 
zejména velmi nízkou hmotností a výtečnou složitelností. Bezpečnost je zajištěna 5-bodovým fixačním pásem.

Volitelné příslušenství
(není součástí základní výbavy):
sada příslušenství - stříška, hrazdička, košík, prodloužená přepravní pojistka. 

MAARS  i  golfové hole

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

ruby red (968)

black (967)

pea green (966)

turquoise (965)

VZORNÍK

M
A
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ATLAS Duplex, komfortní typ golfových holí pro dvojčata s odlehčeným podvozkem vybaveným  otočnými předními koly s aretací, polohovatelnými 
opěrkami zad a samostatně nastavitelnými podnožkami.  Vyniká zejména snadným ovládáním, složitelností, nízkou hmotností a bohatou základní výbavou.
Základní výbava: 
5-bodové fixační pásy s ramenními a mezinožními  výstelkami, nánožníky, společná odnímatelná hrazdička, dvě na sobě nezávislé sedačky 
s polohovatelnou opěrkou zad a nohou, dva nákupní košíky, dvojitá odnímatelná stříška, transportní pojistka.

Volitelné příslušenství (není součástí základní výbavy): 
pláštěnka, držák láhve.

ATlAS dUpleX  i  golfové hole pro dvojčata

LETNÍ NÁNOŽNÍK

smaragd green 
(965)

ruby red (964)

VZORNÍK

AT
A
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clip go

autosedačka

MIMMO, komfortní autosedačka skupiny 0+, vhodná   pro děti od 0 do 13 kg, s nízkou hmotností pro snadné přenášení.
Autosedačka je vybavena snadno odnímatelným pratelným potahem s odnímatelnou komfortní vložkou, výstelkou hlavičky a klínem sedáku 
pro novorozence. Pro větší pohodlí miminka je možné nastavit výši ramenních pásů, připevnit stříšku, nánožník či letní doplněk proti hmyzu.

Základní výbava:
3-bodový bezpečnostní pás s ramenními výstelkami, komfortní vložka, výstelka hlavičky a klín sedáku pro novorozence, rukojeť, stříška  
Volitelné příslušenství:
pláštěnka, nánožník, letní doplněk, „clip-A-go“ adaptér pro upevnění na kočárek

MIMMO  i  skupina 0 - 13 kg

VZORNÍK

TW brick brown 
(685)

TW blue mint 
(676)

TW indigo blue 
(668)

TW smoke gery 
(662)

SP silver grey
 (657)

M
IM
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 - 
13
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clip go

autosedačka

MIMMO Plus, komfortní autosedačka  skupiny 0+, vhodná pro děti od 0 do 13 kg, s nízkou hmotností pro snadné přenášení.
Autosedačka je vybavena moderním kompozičním a snadno odnímatelným potahem s odnímatelnou komfortní vložkou, výstelkou hlavičky a klínem 
sedáku pro novorozence. Pro větší pohodlí miminka je možné nastavit výši ramenních pásů, připevnit stříšku, nánožník či letní doplněk proti hmyzu.

Základní výbava:
3-bodový bezpečnostní pás s ramenními výstelkami, komfortní vložka, výstelka hlavičky a klín sedáku pro novorozence, rukojeť, stříška, nánožník
Volitelné příslušenství:
pláštěnka, letní doplněk, „clip-A-go“ adaptér pro upevnění na kočárek.

MIMMO plUS  i  skupina 0 - 13 kg

VZORNÍK

GN blue mint 
(674)

GN graphite
(672)

GN black 
(627)

GN smoke grey 
(605)

M
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ORION je komfortní autosedačka skupiny 2 a 3, vhodná pro mladší i starší děti od 15 do 36 kg nebo do 150 cm výšky. Pro starší 
děti je možné použít autosedačku bez zádové opěrky.

Autosedačka je vybavena výškově nastavitelnou opěrkou hlavy, výraznou boční fixací sedu a lehce odnímatelným pratelným potahem.

Základní výbava:
odnímatelná zádová opěrka - vznikne samostatně použitelný podsedák, výškově nastavitelná opěrka hlavy

ORION  i  skupina 15 - 36  kg

VZORNÍK

O
R

IO
N

  i
  s

ku
pi

na
 1

5 
- 3

6 
 k

g

bitter chocolate
(734)

ash grey
(732)

ruby red
 (726)

black
(724)

VÝSUVNÁ OPĚRKA HLAVY
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MAX je komfortní ergonomická autosedačka - podsedák skupiny 3, se snadno odnímatelným potahem, vhodná pro děti od 15 do 
36 kg. Vyniká především svou prostorností a nadstandardním polstrováním.

Základní výbava:
loketní opěrky, komfortní a pratelný potah

MAX  i  skupina 15 - 36 kg

VZORNÍK

M
A

X
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- 3
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kg

bitter chocolate
(734)

ash grey
(733)

ruby red
 (728)

black
(729)
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Dětská skládací jídelní židlička vybavená polohováním sedačky (3 polohy), výškovým nastavením sedačky (5 poloh) a polohováním 
podnožky (2 polohy). Vyniká jednoduchou obsluhou a údržbou.

Základní výbava: 
omyvatelný potah, velký odnímatelný stoleček s jídelním tácem, fixační 5-bodový pás, zadní kolečka s aretací, závěsný košík, froté prací 
vložka.

TR
O

ll
  i

  j
íd

el
ní

 ž
id

lič
ka

owl black
(866)

owl light grey
(865)

owl mint
 (864)

TROll  i  jídelní židlička

POLOHOVÁNÍ ŽIDLIČKY

VZORNÍK
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Dětská skládací jídelní židlička BEE vyniká velice nízkou hmotností, malými rozměry po složení a velice jednoduchou manipulací 
a údržbou.

Základní výbava:
omyvatelný potah, sklopný jídelní stoleček, 5-bodový fixační pás

owl green
(863)

owl brown
(862)

Bee  i  jídelní židlička

VZORNÍK
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Standardní dětská cestovní skládací postýlka s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí.

Základní výbava:
matrace, transportní taška, 

SKIppy  i  cestovní postýlka

S
K

Ip
p

y 
 i 

 c
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to
vn

í p
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tý
lk

a

owl green
(854)

owl blue
(853)

owl yellow
 (852)

owl brown
(851)

VZORNÍK
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Standardní dětská cestovní skládací postýlka s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí. Umožňuje zvýšení podlážky  a obsahuje 
průlez pro děťátko. 

Základní výbava:
matrace, závěsný polohovací rošt, síťka proti hmyzu, vstupní otvor, velká kapsa, transportní taška, transportní kolečka

SKIppy plUS  i  cestovní postýlka

S
K

Ip
p

y 
p

lU
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  i

  c
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tý
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a

owl green
(858)

owl blue
(857)

owl yellow
 (856)

owl brown
(855)

VZORNÍK
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Dětská postýlka pro novorozence určená pro domácí použití s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí.

Základní výbava:
matrace, velká kapsa, úložný prostor, transportní taška, transportní kolečka, stínítko se síťkou proti hmyzu. 

M
A
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  i

  n
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MAIA  i  novorozenecká postýlka

ÚLOŽNÝ PROSTOR

VZORNÍK

butterfly cyan blue
(839)
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Hrací ohrádka pro děti určená pro domácí použití s lehce a kompaktně složitelnou konstrukcí. 

Základní výbava:
matrace, vstupní otvor, transportní taška.

M
O
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y 
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ka

MOlly  i  hrací ohrádka

VZORNÍK

owl brown
(867)

owl yellow
(860)

owl green
 (859)
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Moderní dětské lehátko s polohováním zad a sedu vybavené hracím a vibračním modulem. RELAX je výjimečný svou nosností až 18kg.

Základní výbava:
komfortní oboustranná a pratelná vložka, systém polohování (3 polohy), 5-bodový fixační pás, aretace houpání, hrazdička s dvojicí hraček, 
hrací a vibrační modul.

R
e

lA
X

  i
  l

eh
át

ko

RelAX  i  lehátko

stripes lime green
(850)

stripes cranberries
(849)

stripes lemon
 (848)

stripes cyan
(847)

VZORNÍK

OBOUSTRANNÁ VLOŽKA



Rozměry v cm
Hmotnosti v kg

MIMMO Plus, MIMMO, ORION, MAX
Typ Celkové rozměry Sedačka Nosnost Hmotnost

 délka šířka výška hloubka šířka opěrka zad

MIMMO/MIMMO Plus 67 42 35 31 23 50 13,0 2,5/2,6
ORION
MAX 

48 
48 

46 
36 

62/67 
23 

36 
36 

23 
23 

54/67 
-    

36,0 
36,0 

3,5
1,5

TROLL, BEE, RELAX
Typ Celkové rozměry Složené Sedačka Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška hloubka šířka opěrka zad

TROLL 72,0 59,5 108 97 59,5 40 28 28 48 20,0 9,5

BEE 70 68,5 102 120 68,5 15 28 31 50 20,0 4,7 

RELAX 70 42 39/57 76 42 11 17,5 31 40 18,0 2,1

ARGO, PALLAS
Typ Celkové rozměry Složený kočárek Lůžko Sedačka Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška délka šířka výška hloubka šířka
opěrka

zad
podnožka
sedačka

max.
nosnost

košík brašna

ARGO 94 50 103 74 50 27 - - - 21 32 46 24 15,0 5,0 - 9,0

PALLAS 85 61,5 95 74 51 25 78 34 20 24 32 45 25 20,0 5,0 1,0 14,1       

SKIPPY Plus, MAIA, MOLLY
Typ Celkové rozměry Složená postýlka Lůžko Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška délka šířka výška

SKIPPY/ SKIPPY Plus 125 66 80 80 26 22 119 58 63 20,0 9,0

MAIA 85 50 80 80 26 22 78 44 33 10,0 6,0

MOLLY 100 100 80 96 21 19 - - - 20,0 10,7

Podvozek Celkové rozměry Složený kočárek               Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška košík brašna max. nosnost

LAMBDA-4R 77 63,5 82 64 63,5 34 3,0 1,0 20,0 9,7

DELTA-4 91 64 95 89 62 31 5,0 1,0 20,0 10,2

DELTA-4C 84 59,5 92,5 87 57,5 30 5,0 1,0 20,0 10,1

DELTA-4T 87 64 95 90 62 34 5,0 1,0 30,0 11,4

TYPO 90 62 90 71 59,5 34 5,0 1,0 20,0 12,1

Podvozky, hluboká lůžka a sportovní sedačky
 Sedačky Celkové rozměry Nosnost Hmotnost

 délka šířka výška hloubka 
opěra  podnožka

     zad sedačka lůžko 

MAARS, ATLAS Duplex
Typ Celkové rozměry Složený kočárek Sedačka Nosnost Hmotnost

délka šířka výška délka šířka výška hloubka šířka
opěrka

zad
podnožka
sedačka

sedačka košík

MAARS 75 45 98 112 25 23 22 33 47 - 15,0 1,0 5,2

ATLAS Duplex 79 82 105 103 50 28 21 2x30 46 - 2x15,0 1,0 12,4

ERGO - 34 - 25 53 26 15,0 3,8
AMIGO 84 34 20 - - - 10,0 4,4
VARIO - 30 - 28 51 26 15,0 4,4
FIGO 84 34 20 - - - 10,0 3,5



PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
276 01  Mělník
T: +420 315 630 130
F: +420 315 630 199
E:  baby.cz@patron.eu
W: www.patron.eu

www.patron.eu 


