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... to podstawowa idea jaka przyświeca marce Jane już od ponad 
85 lat! Nacisk na innowacyjność, stylowy design oraz dbałość 
o szczegóły zgodnie z oczekiwaniami rodziców pozwalają nie-
ustannie zaskakiwać ich nowymi rozwiązaniami. Rozwiazaniami, 
które od lat gwarantują:

• Najwyższą jakość wykonania i materiałów
• Bezpieczeństwo i ergonomię
• Radość bycia rodzicem! 

HISTORIA marki JANE
BARCELONA, ROK 1932.

Historia marki Jane zrodziła się z potrzeby, by zapewnić dziecku 
komfortowy „środek transportu”. Tym, który podjął się tego wy-
zwania był… ślusarz Manel Jane. Z miłości do własnego dziecka 
i odwiecznym pragnieniu rodzica by zapewnić mu to co najlepsze, 
stworzył pierwszy, całkowice składany i wygodny w obsłudze wó-
zek... który okazał się niekwestionowanym hitem! Niebawem, już 
jako firma Firma Jané, rozpoczęto produkcję składanych wózków 
dziecięcych, które z roku na rok były coraz bardziej innowacyjne 
i …niebywale stylowe!

1932: pierwszy całkowicie składany wózek spacerowy.

1935: pierwszy wózek spacerowy z rozkładanym oparciem.

1939: pierwszy wózek głęboki zrobiony z drewna i gumy.

1960-70: „Wózek Królewski z Beneron”: plastikowy kosz pokryty 
specjalnym marszczonym materiałem przypominającym kształ-

tem gąsienicę...

Kolejne lata przyniosły coraz bardziej zaawansowane, ergono-
miczne i docenione przez rodziców usprawnienia technologiczne, 
a przy tym i nowe kategorie produktów jak foteliki samochodowe 
i wyposażenia domu. To, co niezmienne dla marki Jane od lat, 
to bez wątpienia stuprocentowe zaangażowanie w ciągły rozwój 
i badania, by wszystkie produkty Jane zapewniały najwyższy 
komfort użytkowania, bezpieczeństwo i znacznie więcej... poczu-
cie pewności i zaufania!

JANÉ I UNICEF – RAZEM W WALCE 
Z MALARIĄ

historia wspieramy

Z MYŚLĄ O TWOIM DZIECKU!

Firma Jané dołączyła do UNICEF w walce z malarią w 2010 
roku i w ciągu siedmiu lat partnerstwa wspiera pracę organiza-
cji w zakupie i rozprowadzaniu moskitier nasączanych środkiem 
owadobójczym.

MALARIA…DLACZEGO PODJĘLIŚMY WYZWANIE 
WALKI Z CHOROBĄ.
W Demokratycznej Republice Konga malaria stanowi główną 
przyczynę zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia oraz 
odpowiada za ponad 59% konsultacji szpitalnych. Malaria ma 
także wpływ na zdrowie kobiet w ciąży – jest przyczyną połowy 
przypadków hospitalizacji w tej grupie. Walka z tą chorobą, 
na którą jest narażone około 97% mieszkańców tego kraju, jest 
trudna, ale nie niemożliwa. Angażując się w projekty UNICEF 
mamy poczucie, ze razem możemy więcej, a poprzez swój wkład 
możemy poprawić byt, zdrowie a nawet życie dzieci.
Po już ok. 7-letniej współpracy z UNICEFEM, skupionej na dostar-
czaniu moskitier nasączonych środkiem owadobójczym (do walki 
z malarią), udało się poczynić wielkie postępy w zwalczaniu tej 
choroby.
Przy zakupie każdego wózka marki Jane, nasi Klienci otrzymują 
w dowód wdzięczności bransoletki z napisem „Jane in support of 
UNICEF”. 
Także i Ty możesz wziąć udział w tej inicjatywie! 
Dzięki współpracy zespołu złożonego z JANÉ, UNICEF i naszym 
Klientom poczyniliśmy ogromne postępy w walce z malarią. Nadal 
możemy więcej! W dalszym ciągu będziemy wspierać wszelkie 
inicjatywy, by poprawiać byt i jakość życia każdego dziecka. We 
wszystkich aspektach! 
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LABORATORIUM JANE CRASH TEST CENTER

Z uwagi na zaangażowanie JANÉ w bezpieczeństwo dzieci 
firma zdecydowała się utworzyć swoje własne centrum 
badawczo-rozwojowe do testowania fotelików w skraj-
nych warunkach, aby zapewnić im poziom bezpieczeństwa 
wybiegający poza wymagania norm. Nasze laboratorium 
to jedyny prywatny tor do testów zderzeniowych w Hisz-
panii i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków 
na świecie. Centrum wyposażono zgodnie z Regulaminem 
EKG i przygotowano do prowadzenia testów przy wyższej 
prędkości, niż próby opisane w protokole testowym EURO-
-NCAP.

JANÉ CRASH TEST umożliwia projektowanie urządzeń przytrzy-
mujących dla dzieci, które są poddawane bardziej rygorystycz-
nym testom niż próby wymagane przez przepisy bezpieczeństwa, 
a ponadto wielokrotnie testowane, by oferować klientom najbardziej 
wypróbowane foteliki na rynku z najbardziej rygorystyczną homo-
logacją w całej Europie. W laboratorium znajduje się tor do testów 
zderzeniowych (z wózkiem testowym zaprojektowany wyłącznie 
do testowania samochodowych fotelików bezpieczeństwa. Umoż-
liwia uzyskanie różnych prędkości w czasie zderzenia (powyżej 
65km/h z przyspieszeniem ujemnym i siłami przeciążenia przekra-
czającymi 40 g). W ośrodku prowadzone są testy trzech rodzajów 
zderzeń: czołowego, tylnego i bocznego – jest to możliwe dzięki 
obrotowej platformie. Testy są realizowane dla wszystkich grup 
fotelików samochodowych: począwszy od tych przeznaczonych 
dla noworodków, aż do fotelików dla dzieci o wadze do 36 kg. 
Laboratorium Jané zostało wyposażone we wszystkie manekiny 
serii P, a ponadto dysponuje też wszystkimi dostępnymi na rynku 
manekinami należącymi do zaawansowanej serii Q (wyposażonymi 
w najbardziej zaawansowane technologicznie czujniki, przyspiesze-
niomierze i podobne urządzenia i cechującymi się wysoką tzw. „bio-

-fidelity”, a więc znacznie lepiej odwzorowującymi ciało dziecka). 
Każdy fotelik jest testowany przy wykorzystaniu manekinów o wzro-
ście i wadze odpowiedniej do testowanej grupy. Manekiny zostały 
wyposażone w czujniki mierzące ujemne przyspieszenie oddziały-
wujące na poszczególne części ciała dziecka, jak również skręty, 
wygięcia i inne niekorzystne zjawiska zachodzące we wrażliwych 
miejscach ciała dziecka. Każdy test zderzeniowy kończy się uzy-
skaniem dokładnych odczytów zebranych z czytników, co w połą-
czeniu z naoczną kontrolą i danymi zarejestrowanymi przez kamery 
dużej prędkości (ponad tysiąc zdjęć na sekundę) pomaga nam 
w doskonaleniu i tworzeniu najlepszych opcji dla naszych produk-
tów.

I-SIZE… WYCHODZĄC NAPRZECIW NOWYM WYMOGOM
Ponadto laboratorium firmy Jané zostało ostatnio unowocze-
śnione dzięki zastosowaniu wszelkich rozwiązań technologicz-
nych wymaganych do realizacji testów opisanych w przyszłym 
regulaminie „I-size”, co zaowocowało wprowadzeniem nowego 
fotelika z nowym, specjalnym protokołem testowym dla zderzeń 
bocznych. Wdrożone zostały także nowe specyfikacje w zakresie 
systemu Isofix. Wprowadzenie manekinów z nowej serii Q sta-
nowi zwieńczenie całego procesu renowacji i aktualizacji naszego 
laboratorium, po raz kolejny plasując je wśród najbardziej zaawan-
sowanych specjalistycznych laboratoriów testowych na świecie.
Dzięki nieustannym badaniom prowadzonym w laboratorium „Crash 
Test Research Center” firmy Jané nasze systemy bezpieczeństwa 
uzyskały niezwykle wysokie oceny, co stawia je w czołówce tego 
typu rozwiązań. Potwierdzeniem powyższej tezy jest nagrodzony 4 
gwiazdkami w teście Eurotest fotelik , Strata, Exo, Quartz czy Mon-
tecarlo R1 – foteliki z każdej grupy wagowej, jedne z najbardziej 
cenionych na rynku urządzeń przytrzymujących dla dzieci.

centrum badawcze
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• • 7,1 kg aprox.
H 79-83 cm
W 54 cm
L 104/107 cm

H 94 cm
W 29 cm
L 34 cm

103º-115º-127º
138º-150º

• • • 6,6 kg aprox.
H 78/108 cm
W 60 cm
L 98 cm

H 34 cm
W 60 cm
L 75 cm

107º-130º-152º •
• • • 6,4 kg

H 59 cm
W 94 cm
L 100 cm

H 59 cm
W 27 cm
L 64 cm

107º-130º-152º •
• • • 8,9 kg

H 80/100 cm
W 59 cm
L 92/112 cm

H 63 cm
W 59 cm
L 33 cm

110º-125º-142º •
• • • 10,6 kg aprox.

H 85/107 cm
W 60 cm
L 95/116 cm

H 67 cm
W 60 cm
L 36 cm

Multiposition •
• • • • 10,3 kg aprox.

H 85/110 cm
W 60 cm
L 93 cm

H 62 cm
W 60 cm
L 38 cm

110º-125º-142º •
• • • 10 kg aprox.

H 83/108 cm
W 60 cm
L 108 cm

H 70 cm
W 60 cm
L 39 cm

110º-120º
110º-126º •

11,7 kg aprox.
H 102 cm
W 64 cm
L 120 cm

H 96 cm
W 60 cm
L 49 cm

110º-125º-142º

S89 LASSEN S92 ROCKSS90 CRATER S93 GEySER S95 TERRAINS91 WOODS S94 SEQUOIA S96 COSMOS

WAGA (KG) WÓZEK
ROZŁOŻONY

WÓZEK
PO ZŁOŻENIU

POZIOM
ODCHYLENIA (º)

PRZEKŁADNE
SIEDZISKO

produktów

techniczne
TRANSPORTER 2 MATRIX

LIGHT 2
iMATRIX STRATA KOOS iKOOS MICRO
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wózki

NANUQ XL MUUM MINNUM EPICpro-fix system
generation

CROSSWALK RIDER TRIDER POWERTWIN
PRO

MICRO

09 10 14 20 26

5332 38 44 50

NOWOŚĆ
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pro-fix
SySTEM

PRO-FIX SYSTEM
Nowy i ergonomiczny system Pro fix umożliwia wygodne mocowa-
nie i zdejmowanie wszystkich gondoli i nosidełek firmy Jané na ste-
lażach lub platformach Isofix. Za pomocą jednego ruchu i dwóch 
punktów mocujących możemy zamocować wszelkie dodatki 
na stelażu bez konieczności stosowania „zaczepów”.

ZAKŁADANIE
Aby zamocować nosidło/gondolę, należy podnieść je jedną ręką 
za pałąk i wsunąć do szczelin w stelażu, bez konieczności wykony-
wania jakichkolwiek innych czynności przy stelażu wózka.

ZDEJMOWANIE
Aby zdjąć nosidło/gondolę ze stelaża wózka, wystarczy po prostu 
nacisnąć przyciski znajdujące się po bokach stelaża. Przycisk au-
tomatycznie odblokowuje mocowanie stelaża lub platformy Isofix 
i można zdjąć nosidło/ gondolę, ponownie wykorzystując do tego 
tylko jedną rękę.

BUDKA ZE SKŁADANYM UCHWYTEM
Naciśnięcie obydwóch przycisków umożliwia ustawienie budki 
w jednej z 4 pozycji.

9



nanuq xl

Kategoria wózków spacerowych powiększyła się dzięki narodzinom zmoder-
nizowanej i udoskonalonej generacji wózków, reprezentowanej przez nowy 
wózek Nanuq XL – bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek. Nanuq XL jest jesz-
cze lepszy: łączy funkcjonalność i lekkość wózków typu parasolka z wygodą 
zwykłych wózków, umożliwiającą mocowanie różnych gondoli i nosidełek 
bez rezygnacji z kompaktowego składania. Kolejną nowością jest siedzisko 
w rozmiarze XL, specjalnie zaprojektowane dla zapewnienia dziecku większej 
swobody ruchów.

STWORZONY DO DŁUGICH SPACERÓW
WÓZEK SPACEROWY
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nanuq xl NANUQ XL
KOLORy

2302 S53 RED 2304 S90 CRATER

 2304 S96 COSMOS2304 S93 GEySER
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NANUQ XL
DANE TECHNICZNE

Tylny hamulec ręczny, jednoczesny 
i linkowy.

Opcjonalne mocowanie gondoli lub fotelika 
grupy 0+ na stelażu-system Pro-fix.

Ball Joint – najbardziej kompaktowy system 
składania: koła składane do środka.

Koła samonastawne z możliwością blokady.

2-pozycyjna rączka z regulowaną wysokością.

Nowy wysuwany daszek.

Nowe, szersze 5-pozycyjne siedzisko.

Pokrowiec: zdejmowany,
nadaje się do prania.

Stojak , umożliwia sa-
modzielne stanie wózka 

– łatwe przechowywanie.

Zdejmowane oparcie.

STELAŻ Rozłożony 79/83 x 54 x 104/107 cm Złożony 94 x 29 x 34 cm Waga 7,1 kg

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy
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NANUQ XL
FORMUŁA

SILLA NANUQ XL NANUQ XL + MICRO NANUQ XL + KOOS + MICRO

Barierka

Opcjonalne zaczepy

ZAWIERA:
Pokrowiec przeciwdeszczowy, kosz na zakupy i daszek.

Do 22 kg
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nanuq xlmuum

Jané Muum to wózek wielofunkcyjny łączący ostatnie tendencje projekto-
we z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 
i wygody. To wszechstronny, lekki i kompaktowy wózek, który niezwykle ła-
two się prowadzi, umożliwiając rodzicom czerpanie przyjemności z każdego 
wykonywanego wózkiem ruchu. Siedzisko Muum można optymalnie dopa-
sować do pozycji pleców dziecka, dzięki niezależnemu ustawieniu oparcia 
i podnóżka w 3 pozycjach. To dwustronne, obszerne i niezwykle wygodne 
siedzisko zapewnia dziecku dużo przestrzeni, co mogłoby się wydawać nie 
do osiągnięcia w tak małym wózku! Wystarczy ruch jednej ręki, aby szybko 
złożyć go do niezwykle małych rozmiarów. Pamiętając o tym, że „przestrzeń 
to luksus”, Jané zaprojektował tutaj o wiele większy kosz, umożliwiający 
przewożenie wszelkich ciężarów bez najmniejszego wysiłku. Przednie koła są 
małe i lekkie, dzięki czemu wózek doskonale prowadzi się po ulicach miast, 
natomiast duże tylne koła są zdejmowane, co umożliwia bardziej kompak-
towe składanie wózka i jego wygodniejsze przewożenie i przechowywanie.

SPACERY JESZCZE BARDZIEJ PRZYJEMNE
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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MUUM
KOLORy

5399 S45 SOIL

5439 S90 CRATER

5439 S94 SEQUOIA

5439 S89 LASSEN

5439 S93 GEySER

5439 S96 COSMOS
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5401 S45
SOIL

5402 S45
SOIL

5440 S94
SEQUOIA

5441 S94
SEQUOIA

5440 S89
LASSEN

5441 S89
LASSEN

5440 S93
GEySER

5441 S93
GEySER

5440 S96
COSMOS

5441 S96
COSMOS

MUUM
WóZEK + KOOS

MUUM
WÓZEK + MICRO

5440 S90
CRATER

5441 S90
CRATER
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5403 S45
SOIL

5404 S45
SOIL

5442 S94
SEQUOIA

5443 S94
SEQUOIA

5442 S89
LASSEN

5443 S89
LASSEN

5442 S93
GEySER

5443 S93
GEySER

5442 S96
COSMOS

5443 S96
COSMOS

MUUM
WÓZEK + KOOS + MICRO

MUUM
WóZEK + MATRIX LIGHT 2

5442 S90
CRATER

5443 S90
CRATER
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STELAŻ Rozłożony 78/108 x 60 x 98 cm Złożony 34 x 60 x 75 cm Waga 6,6 kg

MUUM
DANE TECHNICZNE

 

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy

Oparcie: 3-pozycyjne.

Pokrowiec: zdejmowany, 
nadaje się do prania.

Mocowanie na stelażu gondoli lub fotelika 
Jane z grupy 0+ za pomocą systemu Pro-fix.

Koła samonastawne z możliwocią blokady.

Nowy pedał hamulca.

Nowe opony. Tylne wyjmowane koła.

Rączka z 7-pozycyjną regulacją. 
Regulowana, przegubowa, 
ergonomiczna rączka Soft Touch.

Nowy daszek o ochronnym kształcie.

Odwracalne i zdejmowane siedzisko.

Oddzielne przednie zawieszenie.

Siedzisko ze wzmocnioną strukturą 
plastra miodu i uchwytem 

do przenoszenia.
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MUUM
FORMUŁA

 

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem, osłoną przeciwdeszczową, pałąkiem i torbą* 

*(torba do nabycia osobno).

MUUM MUUM + MATRIX LIGHT 2MUUM + MICRO MUUM + KOOS + MICROMUUM + KOOS
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mINNUM

Stylowy, kompaktowy, nowoczesny… Minnum to wózek, który przyciąga 
spojrzenia. Zaprojektowany zgodnie z ostatnimi trendami zapewnia zarów-
no „chic look”, jak i głównie doskonałą zwrotność i płynną jazdę. Ultra lek-
ki, aluminiowy stelaż z hamulcem o podwójnym docisku oraz amortyzacją 
na przednie i tylne koła, niwelują wszelkie przeciwności jak nierówne podło-
że czy wąskie przejścia. System Pro-fix, poprzez możliwość zamocowania 
gondoli lub fotelika przodem lub tyłem do kierunku jazdy, czyni jazdę bar-
dziej wszechstronną. Niewielka waga wózka, bo tylko 6,4 kg , ergonomiczny 
uchwyt i rączka, dostosowującą się do wzrostu rodziców czyni wózek Min-
num niezwykle wygodnym i łatwym w obsłudze. Jednocześnie, dzięki takim 
atutom jak obszerne, a przy tym odwracalne siedzisko w kierunku jazdy bądź 
przodem do rodzica, zapewnia maximum komfortu i bezpieczeństwa pod-
czas jazdy Twojemu dziecku. 

SPACERÓWKA, KTÓRA PRZYCIĄGA WZROK
WÓZEK SPACEROWY
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MINNUM
KOLORy

5425 S73 GEO

5425 S75 CLOUDS

5425 S86 BLACK STARS

5425 S74 NATURE

5425 S76 SKy

5425 S92 ROCKS
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5427 S73
GEO

5427 S74
NATURE

MINNUM
WÓZEK + iKOOS + MICRO

5427 S75
CLOUDS

5426 S73
GEO

5426 S86
BLACK STARS

5426 S74
NATURE

5426 S76
SKy

5426 S92
ROCKS

MINNUM
WÓZEK + MICRO

5426 S75
CLOUDS
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5427 S92
ROCKS

5427 S86
BLACK STARS

5427 S76
SKy

MINNUM
WÓZEK + iKOOS + MICRO

5428 S73
GEO

5428 S86
BLACK STARS

5428 S74
NATURE

5428 S76
SKy

5428 S92
ROCKS

MINNUM
WóZEK + iMATRIX

5428 S75
CLOUDS
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MINNUM
DANE TECHNICZNE

STELAŻ Rozłożony 59 x 94 x 100 cm Złożony 59 x 27 x 64 cm Waga 6,4 kg

Oparcie: 3-pozycyjne.

Rączka z regulacją wysokości.

Super lekki aluminiowy stelaż.

Hamulce z podwójnym dociskiem na koła.

Tylne wyjmowane koła.

Ergonomiczna rączka.

Odwracalne siedzisko.

Przednie i tylne zawieszenie.

Poliuretanowe opony dziesięciokrotnie 
bardziej wytrzymałe od zwykłych opon.

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy
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MINNUM
FORMUŁA

MINNUM MINNUM + MICRO MINNUM + iMATRIXMINNUM + iKOOS + MICRO

ZAWIERA:
Wózek z budką, torbą, osłoną przeciwdeszczową, pałąkiem, torbą*

*(torba do nabycia osobno).
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epic

Sportowy, kompaktowy i dynamiczny – to wózek Epic firmy Jané. Awangar-
dowe wzornictwo w miejskim stylu wyróżnia się rurowym stelażem, nada-
jącym całości innowacyjny i wytrzymały charakter. Ponadto Epic zapewnia 
niezwykłą wszechstronność: poliuretanowe opony o wysokiej wytrzymało-
ści i znakomitej amortyzacji,tylne niezależne zawieszenie o długim skoku, 
duża łatwość prowadzenia dzięki wyważonemu zespołowi przednich kół 
zapewniającemu łagodne, precyzyjne skręcanie, hamulec z jednoczesnym 
podwójnym dociskiem na koła oraz bardziej kompaktowe składanie dzięki 
zdejmowanemu, dwustronnemu siedzisku. Nowy rurowy stelaż wykonany 
z aluminium o wysokiej granicy sprężystości sprawia, że jest to jeden z naj-
lżejszych wózków w swojej kategorii. Zaprojektowany w każdym szczególe 
wózek Epic zawiera również praktyczne obicie na rączkę zapobiegające zu-
życiu w procesie zwykłego zużywania wózka. Podobnie jak pozostałe wózki 
firmy Jané Epic posiada wszelkie cechy i właściwości charakterystyczne dla 
marki: lekkość, łagodne prowadzenie, wygodę dla niemowlęcia, system pro 
fix i niepowtarzalne wzornictwo.

UNIKALNY WÓZEK, KOMFORTOWA PODRÓŻ
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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5405 S45 SOIL

5444 S90 CRATER

5444 S95 TERRAIN

5444 S89 LASSEN

5444 S94 SEQUOIA

5444 S96 COSMOS

EPIC
KOLORy
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5406 S45
SOIL

5445 S94
SEQUOIA

5445 S89
LASSEN

5445 S96
COSMOS

5445 S90
CRATER

5407 S45
SOIL

5446 S95
TERRAIN

5446 S89
LASSEN

5446 S94
SEQUOIA

5446 S96
COSMOS

5446 S90
CRATER

5445 S95
TERRAIN

EPIC
WóZEK + KOOS

EPIC
WÓZEK + MICRO
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5408 S45
SOIL

5447 S94
SEQUOIA

5447 S89
LASSEN

5447 S96
COSMOS

5447 S90
CRATER

5409 S45
SOIL

5448 S95
TERRAIN

5448 S89
LASSEN

5448 S94
SEQUOIA

5448 S96
COSMOS

5448 S90
CRATER

5447 S95
TERRAIN

EPIC
WÓZEK + KOOS + MICRO

EPIC
WóZEK + MATRIX LIGHT 2
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EPIC
DANE TECHNICZNE

Tylna część konstrukcji w kształcie 
odwróconej litery „C” ułatwiająca 
pchanie wózka stawianie kroków 
i pchanie wózka.

Pokrowiec z ekoskóry na rączkę.

Mocowanie na stelażu gondoli lub fotelika Jane 
z grupy 0+ za pomocą systemu Pro-fix.

Tylne zawieszenie niezależne o dużym skoku.

Tylne zdejmowane opony o więk-
szym rozmiarze. Poliuretanowe opony 
o dziesięciokrotnie wyższej wytrzy-
małości w porównaniu do zwykłych 
opon, charakteryzujące się znakomitą 
amortyzacją.

Ergonomiczna rączka.

Odwracalne siedzisko.

 Kompaktowe składanie 
z siedziskiem zamontowa-
nym w obydwóch kierun-

kach oraz zdejmowane koła.

Poliuretanowe opony dziesięciokrotnie 
bardziej wytrzymałe od zwykłych opon.

 Łagodne, skuteczne skręcanie 
dzięki wyważonemu zespołowi 

przednich kół.

STELAŻ Rozłożony 80/100 x 59 x 92/112 cm Złożony 63 x 59 x 33 cm Waga 8,9 kg

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy

30



EPIC
FORMUŁA

EPIC EPIC + KOOS + MICROEPIC + MICRO EPIC + MATRIX LIGHT 2

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem, osłoną przeciwdeszczową, torbą* i pokrowcem na rączkę 

*(torba do nabycia osobno).
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crosswalk

W oparciu o DNA wózka Epic powstał nowy Crosswalk – nowy wózek o kom-
paktowym składaniu, doskonale sprawdzający się w każdym terenie. Stylo-
wy w mieście, niezawodny w trudnym terenie – właśnie te cechy sprawiają, 
że ten wózek pasuje idealnie do każdego stylu życia. Zaawansowana tech-
nologia czyni z Crosswalk wózek niezwykle poręczny i łatwy w prowadzeniu: 
ekskluzywne, dziesięciokrotnie bardziej wytrzymałe opony poliuretanowe 
o dużym rozmiarze, rurowy aluminiowy stelaż, niezależne tylne zawieszenie 
i większe siedzisko z oparciem z wielopozycyjną regulacją (włącznie z pozy-
cją leżącą) zapewniające większą wygodę dziecku. Crosswalk ma wszystko, 
czego można oczekiwać od idealnego wózka dla dzieci.

STYLOWY W MIEŚCIE, NIEZAWODNY W TERENIE
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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5410 S45 SOIL

5451 S90 CRATER

5451 S93 GEySER

5410 S53 RED

5451 S91 WOODS

5451 S95 TERRAIN

CROSSWALK
KOLORy
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5411 S45
SOIL

5412 S45
SOIL

5452 S93
GEySER

5453 S93
GEySER

5411 S53
RED

5412 S53
RED

5452 S91
WOODS

5453 S91
WOODS

5452 S95
TERRAIN

5453 S95
TERRAIN

5452 S90
CRATER

5453 S90
CRATER

CROSSWALK
WÓZEK + MICRO

CROSSWALK
WÓZEK + KOOS + MICRO
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5413 S45
SOIL

5423 S53
RED

5449 S90
CRATER

5454 S93
GEySER

5413 S53
RED

5454 S91
WOODS

5454 S95
TERRAIN

5454 S90
CRATER

5424 S53
RED

5450 S90
CRATER

Siedzisko zmieniane w gondolę

CROSSWALK
WóZEK + MATRIX LIGHT 2

CROSSWALK CONVERT
WóZEK WóZEK + KOOS
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CROSSWALK
DANE TECHNICZNE

Rurowy aluminiowy stelaż.

Hamulec ręczny z jednoczesnym 
podwójnym dociskiem na koła.

Mocowanie na stelażu gondoli lub fotelika 
Jane z grupy 0+ za pomocą systemu Pro-fix.

Tylna część konstrukcji w kształcie odwróco-
nej litery „C” ułatwiająca pchanie wózka.

Tylne zawieszenie 
niezależne o dużym skoku.

Wysuwany daszek.

Dwustronne przekładane siedzisko.

Niezwykle pakowny kosz na przedmioty.

Łagodne, skuteczne skręcanie 
dzięki wyważonemu zespołowi 
zdejmowanych przednich kół.

Opatentowane, o 10% bardziej kompak-
towe składanie. Kompaktowe składanie 

z siedziskiem zamontowanym w oby-
dwóch kierunkach oraz zdejmowane koła.

STELAŻ Rozłożony 85/107 x 60 x 95/116 cm Złożony 67 x 60 x 36 cm Waga 10,6 kg

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy
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CROSSWALK
FORMUŁA

CROSSWALK 
CONVERT

CROSSWALK CROSSWALK 
+ KOOS + MICRO

CROSSWALK 
+ MATRIX LIGHT 2

CROSSWALK 
+ MICRO

CROSSWALK 
CONVERT + KOOS

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem, osłoną przeciwdeszczową, torbą* i pokrowcem na rączkę.

*(torba do nabycia osobno).

Siedzisko zmieniane w gondolę
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Wózek Rider należy do elity wózków w portfolio Jané. Rurowy stelaż z alumi-
nium anodowanego został wyposażony w innowacyjny system (opatentowa-
ny) składania o wyjątkowej zdolności redukcji rozmiarów do 30% w stosunku 
do rozmiarów rozłożonego wózka, co sprawia, że należy on do najmniejszych 
w swojej kategorii. Niewielka waga wózka osiągnięta dzięki zastosowaniu alu-
minium, wyważona geometria i duża średnica kół sprawiają, że jest on nie-
zwykle zwinny, wygodny i łatwy w prowadzeniu. Doskonałe zawieszenie tylne 
za pomocą regulowanego amortyzatora zapewnia dziecku wyjątkową wygodę. 
Tylna część podwozia w formie odwróconej litery „C” umożliwia swobodne sta-
wianie kroków, co znacznie zwiększa wygodę prowadzenie wózka. Wysokość 
siedziska umożliwia używanie wózka Rider również w charakterze krzesełka 
stołowego ze względu na to, że dopasowuje się do wysokości stołu. Podobnie 
jak reszta wózków Jané, Rider jest wyposażony w system Pro (opatentowany), 
który umożliwia szybki i bezpieczny montaż nowych gondoli i nosideł Jané. 
Siedzisko wózka jest dwustronne, montowane przodem lub tyłem do kierunku 
jazdy.

KOMFORT DLA TWOJEGO DZIECKA

rider

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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RIDER
KOLORy

5414 S45 SOIL

5455 S90 CRATER

5455 S96 COSMOS

5455 S89 LASSEN

5455 S91 WOODS
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RIDER
WóZEK + STRATA + TRANSPORTER 2

RIDER
WÓZEK + MICRO

5415 S45
SOIL

5456 S89
LASSEN

5456 S91
WOODS

5456 S90
CRATER

5456 S96
COSMOS

5416 S45
SOIL

5457 S89
LASSEN

5457 S91
WOODS

5457 S90
CRATER

5457 S96
COSMOS
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RIDER
WÓZEK + STRATA + MICRO

RIDER
WóZEK + MATRIX LIGHT 2

5417 S45
SOIL

5458 S89
LASSEN

5458 S91
WOODS

5458 S90
CRATER

5458 S96
COSMOS

5418 S45
SOIL

5459 S89
LASSEN

5459 S91
WOODS

5459 S90
CRATER

5459 S96
COSMOS
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RIDER
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy

Prosty system rozkładania 
nawet wtedy, gdy użytkownik 
ma tylko jedną wolną rękę.

Niezwykle łatwo uruchamiany 
hamulec ręczny.

Mocowanie na stelażu gondoli lub fotelika 
Jane z grupy 0+ za pomocą systemu Pro-fix.

Tylna konstrukcja w kształcie odwróconej 
literki „C” znacznie ułatwia popychanie 
wózka, zapewniając wolne miejsce na stopy 
oraz umożliwiając lekki i swobodny chód.

Tylne zdejmowane koła, metalo-
we łożyska w kołach oraz układ 
kierowniczy.

Dwustronne zdejmowane siedzisko.

Niezwykle wytrzymałe poliuretanowe 
opony o znakomitej amortyzacji.

Tylne zawieszenie z regulowanym amorty-
zatorem. Zapewnia regulację zawieszenia 

(twardsze lub bardziej miękkie) w zależności 
od wagi dziecka lub preferencji użytkownika.

STELAŻ Rozłożony 85/110 x 60 x 93 cm Złożony 62 x 60 x 38 cm Waga 10,3 kg
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RIDER
FORMUŁA

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem, torbą*, osłoną przeciwdeszczową i zasłonką

(za wyjątkiem modelu S45, który zawiera parasolkę). 
*(torba do nabycia osobno).

RIDER RIDER + STRATA 
+ TRANSPORTER 2

RIDER + STRATA + 
MICRO

RIDER + MICRO RIDER + MATRIX LIGHT 2
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trider

Trider to wózek marki Jané, który w pełni umożliwia korzystanie z uroków podróży i spa-
cerów w każdych okolicznościach. Stelaż wózka Trider został zaprojektowany w minimali-
stycznym stylu, z zachowaniem wszystkich korzyści płynących z nowoczesnej konstrukcji. 
Trzy kółka o dużej średnicy sprawiają, że wózek doskonale dostosowuje się do nierówności 
terenu i nawierzchni wszelkiego rodzaju, a przednie skrętne koła gwarantują pełną swobo-
dę ruchów. Doskonałe tylne zawieszenie z maksymalnym zakresem pracy i regulowanym 
amortyzatorem zapewnia płynną jazdę. Siedzisko jest dwustronne, dzięki czemu niemowlę 
będzie mogło korzystać z uroków spaceru przyglądając się otoczeniu lub patrząc na ro-
dziców. Wysokość siedziska również pozwala na używanie wózka w charakterze krzesełka 
stołowego, ponieważ znakomicie pasuje do wysokości stołu. Specjalnie dobrana pozy-
cja siedzenia wózka jest także idealna z punktu widzenia zdrowia dziecka, gdyż chroni je 
przed zanieczyszczeniem i spalinami. Małe rozmiary po złożeniu (nawet bez konieczności 
demontażu trzech kół) w połączeniu z niewielką wagą uzyskaną dzięki zastosowaniu alu-
minium ułatwią przewożenie wózka podczas wszelkich podróży. Podobnie jak pozostałe 
wózki marki Jane, Trider został wyposażony w system Pro, by umożliwić proste i w pełni 
bezpieczne korzystanie ze wszelkich akcesoriów do produktu – homologowanej gondoli 
Transporter 2 oraz nosidełek Matrix Light 2 i Strata.

WÓZEK DO ZADAŃ SPECJALNYCH
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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TRIDER
KOLORy

5460 S90 CRATER

5460 S95 TERRAIN

5419 S53 RED
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5420 S53
RED

5421 S53
RED

5461 S90
CRATER

5462 S90
CRATER

5461 S95
TERRAIN

5462 S95
TERRAIN

TRIDER
WóZEK + STRATA + TRANSPORTER 2

TRIDER
WóZEK + MATRIX LIGHT 2
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TRIDER

Koła o dużej średnicy, dzięki czemu wózek dostosowuje się do nierówności terenu i nawierzchni wszelkiego 
rodzaju. Przednie koło obrotowe zapewniające pełną swobode ruchów.

Zawieszenie z maksymalnym zakresem pracy z regulowanym amortyzatorem. Zapewnia niemowlęciu więcej 
wygody.

Dzięki wysokiemu siedzisku dziecko nie siedzi blisko ziemi. Dziecko jest w mniejszym stopniu narażone 
na wdychanie pyłu drogowego i spalin.
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TRIDER
DANE TECHNICZNE

Prosty system rozkładania 
nawet wtedy, gdy użytkownik 
ma tylko jedną wolną rękę.

Niezwykle łatwo 
uruchamiany hamulec ręczny.

Opcjonalne mocowanie gondoli 
lub fotelika grupy 0+ na stelażu – 
system Pro-fix.

Tylna konstrukcja w kształcie odwróconej 
literki „C” znacznie ułatwia popychanie 
wózka, zapewniając wolne miejsce na stopy 
oraz umożliwiając lekki i swobodny chód.

Zdejmowane koła.

Dwustronne zdejmowane siedzisko.

Opatentowany system składania 
zapewnia możliwość redukcji 

rozmiarów wózka o 30%.

Układ kierowniczy z blokadą.

Opony odporne na przebicie.

Rurowy stelaż z anodowanego aluminium.

STELAŻ Rozłożony 83/108 x 60 x 108 cm Złożony 70 x 60 x 39 cm Waga 10 kg

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy
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TRIDER
FORMUŁA

TRIDER TRIDER + STRATA + TRANSPORTER 2 TRIDER + MATRIX LIGHT 2

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem, torbą i osłoną przeciwdeszczową. 
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Powertwin Pro to oryginalny wózek dla bliźniąt lub dzieci w różnym wieku. 
W czasie wypraw na łono przyrody przeobraża się w wózek terenowy – nie-
zwykle bezpieczny dzięki hamulcowi i obrotowym kołom. Jest lekki, kompak-
towy i wyposażony w najlepszy układ prowadzenia i kierowania dla wózków 
tej klasy.
Składany jak książka pozwala na szybkie i proste złożenie wózka. Hamulec 
ręczny oraz regulowana wysokość rączki gwarantuje komfort i bezpieczeń-
stwo jazdy wózkiem. 

NIEZASTĄPIONY TANDEM

powertwin pro

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY DLA RODZEŃSTWA 
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POWERTWIN PRO
KOLORy

5422 S49 BLACK

5422 S53 RED
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POWERTWIN PRO
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający Trwały i antyplamowy

ZAWIERA:
Wózek z budką, koszem i osłoną przeciwdeszczową.

Bardzo duża torba.

Rączkę można ustawić 
na 4 różnych wysokościach.

Tylne koła z 2 pozycjami zawieszenia.

Innowacyjne, wytrzymałe 
opony poliuretanowe.

Składany jak książka.

Aluminiowa obrotowa oś 
i przednie jednoramienne 

widełki z opcją blokady.

Przedni hamulec tarczowy.

Zewnętrzny materiał osłaniający i daszek 
są nieprzemakalne. Wewnętrzny mate-

riał pozostający w kontakcie ze skórą 
dziecka jest oddychający. Wyjmowana 

wyściółka nadająca się do prania.

STELAŻ Rozłożony 102 x 64 x 120 cm Złożony 96 x 60 x 49 cm Waga 11,7 kg

Do 22 kg
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Gondola Micro marki Jané to praktyczne i lekkie rozwiązanie zapewniające 
łatwy transport i wygodę dziecku. Dzięki systemowi Pro-fix można ją moco-
wać na wszystkich podwoziach wózków Jane. Pasy mocujące zapewnia-
ją łatwe składanie i rozkładanie gondoli. Gondola po złożeniu jest niemalże 
płaska, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca w bagażniku samochodu lub 
w domu. Szybkie i bezproblemowe składanie sprawia, że gondola dosko-
nale sprawdza się w sytuacjach wymagających szybkości i niezawodności. 
Jej nowoczesna stylistyka została oparta na konstrukcji z aluminium anodo-
wanego, gwarantującego wysoką jakość i wytrzymałość. Jednoczęściowe, 
sztywne dno siedziska jest niezwykle wygodne dla dziecka. Budkę można 
złożyć razem z całą gondolą, bez uszczerbku dla kompaktowości jej składa-
nia. Gondola Micro posiada pokrowiec na nogi zamykany na zamek błyska-
wiczny, co ułatwia dostęp do dziecka.

LEKKA, PRAKTYCZNA, POJEMNA… 
GONDOLA IDEALNA

micro
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MICRO
MUUM / EPIC / CROSSWALK / RIDER

5005 S53 RED
CROSSWALK

5015 S89 LASSEN 
CROSSWALK

5015 S91 WOODS 
CROSSWALK / RIDER

5005 S45 SOIL
MUUM / EPIC / CROSSWALK

5007 S45 SOIL
RIDER

5015 S90 CRATER
MUUM / EPIC / CROSSWALK / RIDER
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MICRO
MUUM / EPIC / CROSSWALK / RIDER / MINNUM

5015 S93 GEySER 
MUUM / CROSSWALK

5015 S95 TERRAIN 
EPIC / CROSSWALK

5015 S96 COSMOS
MUUM / EPIC / RIDER

5008 S92 ROCKS
MINNUM

5015 S94 SEQUOIA
MUUM / EPIC
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FOTELIKI

GRAND

TRANSPORTER 2

58

MATRIX LIGHT 2

62

STRATA

72

iKOOS

80

KOOS

76

GRAVITY

84 88

QUARTZ

92

MONTECARLO R1

96

iMATRIX

68

56



WIECEJ NIŻ WYTYCZAJĄ NORMY

grupy wagowe/wiekowe

Jané kroczy naprzód z pewnością, jaką daje doświadczenie 
i odpowiedzialność cechującą lidera w dziedzinie bezpieczeństwa 
podczas podróży. Jané Crash Test Research Center-laboratorium 
bezpieczeństwa JANÉ, jedno z najnowocześniejszych na świecie 
laboratoriów przeznaczonych do przeprowadzania badań na pozio-
mie równym EuroNCAP, pozwala na wykonanie wszystkich nie-
zbędnych testów, nie tylko po to, aby zagwarantować maksimum 
bezpieczeństwa, lecz również po to, aby tworzyć nowe, innowa-
cyjne i nowoczesne koncepcje. Dążenie do rozwoju jest wspierane 
przez ciągłe inwestycje Jané w badania, bezpieczeństwo i ochronę 
dzieci.

CO TO JEST I-SIZE?
I-SIZE to nowa regulacja, odnosząca się do bezpieczeństwa prze-
wożenia dzieci w samochodach. Powstała w odpowiedzi na liczne 
zarzuty rodziców względem aktualnej normy ECE R-44, głównie 
w kwestii zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
Regulacja I –Size ma to zmienić. Dzięki nowemu regulaminowi 
urządzenia przytrzymujące dla dzieci są znacznie bezpieczniejsze 
niż te zgodne z normą R-44, datowaną na lata dziewięćdziesiąte. 
Celem regulaminu i-Size jest poprawa ochrony i bezpieczeństwa 
w oparciu o 6 istotnych punktów:

UNIWERSALNY WBUDOWANY SYSTEM ISOFIX
Regulamin i-Size stawia wymóg zamocowania urządzenia przytrzy-
mującego w samochodzie tylko i wyłącznie za pomocą zaczepów 
Isofix oraz dodatkowo systemu przeciwobrotowego (paska top 
tether lub akcesorium support leg). Zgodnie z regulaminem i-Size 
mocowanie fotelika za pomocą pasów bezpieczeństwa samocho-
du jest już niedozwolone. Dzięki temu zapobiegamy znacznemu 
procentowi przypadków niewłaściwego użycia urządzeń przytrzy-
mujących dla dzieci. W niektórych przypadkach błędy popełnione 
w czasie mocowania narażały dziecko na duże niebezpieczeństwo.

KLASYFIKACJA WG WZROSTU
Regulamin i-Size odchodzi od poprzedniej klasyfikacji urządzeń 
przytrzymujących dla dzieci podzielonych na grupy wg wagi 
na rzecz nowej, łatwiejszej do zrozumienia klasyfikacji w oparciu 
o wzrost dziecka.

DOPASOWANIE FOTELIKÓW DO SAMOCHODÓW
Regulamin i-Size został opracowany przy współudzia-
le producentów samochodów dla zagwarantowania całko-
witego dopasowania urządzeń przytrzymujących dla dzie-
ci do samochodów. Urządzenie przytrzymujące dla dzieci 
i-Size pasuje w 100% do fotela samochodowego i-Size. 

 
FOTELIK ZAMOCOWANY TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY 
PRZYNAJMNIEJ DO WIEKU 15 MIESIĘCY

Wielu rodziców przesadza swoje dziecko na fotelik zamocowany 
przodem do kierunku jazdy zbyt wcześnie: zazwyczaj, w wieku 
około 9 miesięcy lub po osiągnięciu wagi 9 kg, z uwagi na niezbyt 
przejrzyste zalecenia w tym względzie zawarte w regulaminie 44. 
Od wejścia w życie regulaminu i-Size mocowanie urządzeń przy-
trzymujących dla dzieci przodem do kierunku jazdy jest dozwolone 
dopiero od 15 miesiąca życia, aczkolwiek regulamin zaleca, aby 
dziecko podróżowało jak najdłużej tyłem do kierunku jazdy. Wydłu-
żenie tego okresu jest konieczne, ponieważ szyja dziecka jest jesz-
cze niewystarczająco mocna, aby mogła wytrzymać ciężar głowy 
dziecka, który jest proporcjonalnie znacznie większy od ciężaru 
głowy osoby dorosłej – oznacza to ryzyko doznania obrażeń przez 
dziecko w trakcie zderzenia czołowego.

SIDE IMPACT
Ochrona w razie zderzenia bocznego. Zgodnie z badaniem prze-
prowadzonym w ramach europejskiego projektu CASPER około 
27% wypadków, w których udział biorą urządzenia przytrzymujące 
dla dzieci, są to zderzenia boczne. Regulamin 44 nie ustanawia 
żadnego kryterium oceny dla zderzeń bocznych. Z uwagi na wyso-
ki procent tego typu kolizji konieczne jest sprawdzenie stopnia 
ochrony, jaką zapewniają urządzenia przytrzymujące dla dzieci 
przed tego typu zderzeniami. Dlatego nowy regulamin i-Size dodał 
testy zderzenia bocznego do klasycznych testów zderzenia czoło-
wego i tylnego.

MANEKINY SERII Q – NOWE KRYTERIA
Manekiny używane podczas symulacji zderzeń zaprojektowane 
w latach 70 (tzw. manekiny serii P) okazały się przestarzałe. Nowe 
manekiny (serii Q) zaprojektowano zgodnie z wymiarami ciała ludz-
kiego dostosowanymi do parametrów obecnej populacji, z mate-
riałów, które wierniej odtwarzają zachowanie ludzkiego organizmu, 
a ponadto wyposażono w nowe czujniki wykrywające obciążenia 
działające na delikatne części ciała. Po wielu badaniach przepro-
wadzonych przez Europejski Komitet ds. Bezpieczeństwa Pojaz-
dów postanowiono wprowadzić te nowe manekiny wierniej imitu-
jące organizm ludzki i lepiej naśladujące mechanikę ciała człowieka 
oraz wprowadzić nowe kryteria oceny obrażeń w czasie zderzenia 
czołowego i bocznego. Również zalecono nową analizę obrażeń 
głowy, szyi, klatki piersiowej i brzucha. Nowa rodzina manekinów 
serii Q potrafi odtworzyć tego typu obrażenia, z uwagi na zdolność 
do imitacji ciała człowieka oraz zdolność mierzenia obrażeń dozna-
nych w tych częściach ciała. Dla firmy Jané wprowadzenie nowego 
regulaminu i-Size oznacza szansę na dalsze wprowadzanie naj-
nowszych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa, na kontynuację 
badań przy zachowaniu większej dokładności (nowe manekiny serii 
Q umożliwiają bardziej szczegółowy odczyt danych i lepszą imitację 
ciała dziecka), jak również możliwość – co niezwykle istotne – dal-
szego podnoszenia świadomości i wywoływania zmian w zacho-
waniach konsumentów związanych z mocowaniem i używaniem 
fotelików bezpieczeństwa. Firma Jané dokłada wszelkich starań 
i przeznacza wiele środków na podnoszenie tej świadomości 
na rzecz zmiany nawyków użytkowników za pomocą programów 
edukacyjnych (program „Jané Educa”, czyli Jané uczy) oraz cią-
głych badań prowadzonych w dziedzinie mobilności dzieci.
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transporter 2

Transporter 2 to gondola firmy Jané, najwygodniejsza i najbezpieczniejsza 
w swojej klasie dzięki optymalizacji wszelkich elementów podnoszących 
bezpieczeństwo pod względem konstrukcyjnym, technicznym i użytko-
wym. Struktura plastra miodu zwiększa sztywność i wytrzymałość przy 
minimalnej wadze konstrukcji i wraz z podszewką z polistyrenu zapewnia 
maksymalne właściwości pochłaniania energii. Nowe, łatwiejsze w użyciu 
karabinki mocujące zapobiegają obracaniu gondoli, a oprócz tego Trans-
porter 2 został wyposażony w system „misuse” uniemożliwiający moco-
wanie gondoli z podniesionym oparciem w samochodzie. Celem zwięk-
szenia komfortu Transporter 2 zawiera materiał z membraną zapewniający 
dziecku wentylację poprzez regulację strumienia dopływu, dzięki czemu 
pozwala na utrzymanie przyjemnej dla niemowlęcia temperatury.

MAKSYMALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU
GONDOLA I NOSIDEŁKO
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53349 S45 SOIL
RIDER

53351 S89 LASSEN
RIDER

53351 S91 WOODS
RIDER

53351 S91 WOODS
RIDER

53349 S53 RED
RIDER

53351 S90 CRATER
RIDER / TRIDER

53351 S95 TERRAIN
TRIDER

53351 RIDER / TRIDER

TRANSPORTER 2
KOLORy

53349 RIDER / TRIDER
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Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną, jaką stanowi wewnętrz-
na obudowa z polistyrenu, działają jako bariera ochronna pochłaniająca siłę 
uderzenia. Aby zagwarantować prawidłowe zamocowanie gondoli w samo-
chodzie, Transporter 2 został wyposażony w specjalny system zapobiegający 
nieprawidłowemu montażowi (Misuse System), który nie pozwala na moco-
wanie gondoli z podniesionym oparciem. W Transporter 2 zaciski mocujące 
do siedzenia samochodu są wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze. Znajdują 
się one na stałe przymocowane do tego modelu w pozycji zapobiegającej 
obrotowi gondoli, co poprawia funkcje ochronne całego zespołu. Transpor-
ter 2 został wyposażony w tkaninę membranową zapewniającą właściwą 
wentylację. Ta tkanina techniczna umożliwia cyrkulację powietrza z wnętrza 
na zewnątrz, zapewniając odpowiednią wentylację dziecka. Ponadto Trans-
porter 2 posiada dodatkowy kanał przewietrzający, który stanowi dodatkową 
wentylację dziecka w najgorętsze dni lata. W zależności od potrzeby, kanał 
ten można zamknąć lub otworzyć. Oparcie gondoli posiada wielopozycyjną 
regulację nachylenia, umożliwiającą ułożenie dziecka w możliwie najwygod-
niejszej pozycji.

TRANSPORTER 2
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający
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Grupa 0 Waga dziecka 0-10 kg

Nowe karabinki zaczepów są łatwiejsze i wy-
godniejsze w użyciu. Model zawiera karabinki 
przeciwobrotowe. Zapobiegają obracaniu 
gondoli, znacznie zwiększając tym samym 
bezpieczeństwo całej konstrukcji.

3-punktowe szelki 
bezpieczeństwa.

System zapobiegający nieprawidłowemu 
mocowaniu (Misuse System). Nie zezwala 
na montaż gondoli w samochodzie, jeżeli 
jej oparcie jest podniesione.

Kompleksowa ochrona. 
Materiał pochłaniający 
energię uderzenia na całym 
obwodzie.

2-pozycyjny pałąk do przenoszenia.

System wentylacyjny: tkanina membranowa umożliwiająca 
wentylację i chroniąca dziecko przed zimnem. Stanowi 

dodatkowy element wentylacyjny na najgorętsze dni lata.

Pro-Fix Jané. System kompatybilny 
ze wszystkimi wózkami Jané.

Wzmocniona struktura typu „plaster 
miodu” (Honey Comb Structure).

Oparcie z regulacją nachylenia. 
Dodatkowa wyściółka  

wewnętrzna.

TRANSPORTER 2
DANE TECHNICZNE

ECE R44/04
UNIVERSAL

-10 kg

041065

E9
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matrix light 2

Matrix Light 2 to gondola i jednocześnie nosidło (opatentowane), które 
daje możliwość bezpiecznego wożenia dziecka w pozycji siedzącej lub 
leżącej. Obydwie pozycje zostały homologowane do jazdy samochodem. 
Atuty: Głębsze i obszerniejsze siedzisko zapewnia większą wygodę i bez-
pieczeństwo w razie zderzenia. Okalająca struktura połączona z dodat-
kową ochroną, jaką stanowi wewnętrzna obudowa z polistyrenu, działają 
jako bariera ochronna pochłaniająca siłę uderzenia. Proste dopasowa-
nie zintegrowanych szelek bezpieczeństwa: wystarczy przycisnąć jeden 
przycisk i ustawić pasy szelek w odpowiedniej pozycji. Zaciski mocujące 
nosidło do siedzenia samochodu są wygodne i łatwe w użyciu – Matrix 
Light 2 zawiera system Pro-fix umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie 
nosidełka na dowolnym stelażu wózków Jané.

WSZECHSTRONNY I WIELOFUNKCYJNY
GONDOLA I NOSIDEŁKO
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3403 S45 SOIL
TRIDER

3403 S53 RED
RIDER

3415 S45 SOIL
MUUM / EPIC / CROSSWALK

3415 S53 RED
CROSSWALK

MATRIX LIGHT 2
KOLORy

3403 RIDER / TRIDER

3415 MUUM / EPIC / CROSSWALK
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MATRIX LIGHT 2
KOLORy

3448 MUUM / EPIC / CROSSWALK / RIDER / TRIDER

3448 S89 LASSEN
MUUM / EPIC / RIDER

3448 S93 GEySER
MUUM / CROSSWALK

3448 S90 CRATER
MUUM / EPIC / CROSSWALK / RIDER / TRIDER

3448 S94 SEQUOIA
MUUM / EPIC

3448 S96 COSMOS
MUUM / EPIC / RIDER

3448 S91 WOODS
MUUM / RIDER

3448 S95 TERRAIN
EPIC / CROSSWALK / TRIDER
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MATRIX LIGHT 2
CHARAKTERYSTYKA

Nowy Matrix Light 2 jest o 20% lżejszy. Głębsze i obszerniejsze 
siedzisko zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo w razie 
zderzenia. Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną, 
jaką stanowi wewnętrzna obudowa z polistyrenu, działają jako 
bariera ochronna pochłaniająca siłę uderzenia. Teraz dopasowanie
zintegrowanych szelek bezpieczeństwa jest o wiele łatwiejsze: 
wystarczy przycisnąć jeden przycisk i ustawić pasy szelek 
w odpowiedniej pozycji. Zaciski mocujące nosidło do siedzenia 
samochodu są teraz o wiele wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu. 
W tym modelu zostały one przymocowane na stałe do nosidła. 
Zawiera system Pro-fix umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie 
nosidełka na dowolnym stelażu wózków Jané.

Matrix Light 2 posiada homologację jako urządzenie przytrzymu-
jące dla dzieci do stosowania w pojazdach zgodnie z wymogami 
norm europejskich. Dzięki opatentowanemu, unikalnemu na skalę 
światową systemowi, umożliwia ułożenie dziecka zawsze w naj-
bardziej odpowiedniej dla niego i wygodnej pozycji: W pozycji 
leżącej – odpowiedniej szczególnie w pierwszych czterech miesią-
cach życia, lub gdy dziecko chce spać. W pozycji siedzącej – od 
czwartego miesiąca życia, podczas jazdy na krótkich dystansach 
lub gdy dziecko nie śpi i chce się bawić. Jego wielofunkcyjność, 
praktyczność i bezpieczeństwo zostało docenione i nagrodzone 
przez wiele branżowych czasopism.

HOMOLOGOWANY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA,
NAGRADZANY PRZEZ RODZICÓW
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MOCOWANIE

Platforma Matrix firmy Jané to akcesorium zaprojektowane specjal-
nie dla ułatwienia mocowania nosidełka Matrix Light 2 w samocho-
dzie. Platforma jest mocowana w pojeździe za pomocą systemu 
Isofix, dzięki czemu używanie pasów bezpieczeństwa do tego celu 
nie jest już konieczne. W celu zapewnienia większego bezpieczeń-
stwa została wyposażona w nóżkę przeciwobrotową o solidnej 
i wytrzymałej konstrukcji, z regulowaną wysokością, dzięki czemu 
pasuje do każdego siedzenia. Jedną z głównych właściwości plat-
formy Matrix jest to, że dzięki innowacyjnemu systemowi obro-
towemu umożliwia ona dziecku podróżowanie w pozycji leżącej 

Platformę można obrócić ustawiając ją w 3 pozycjach: W dwóch 
pozycjach poprzecznych w stosunku do kierunku jazdy (dla grupy 
0), ułatwiających wkładanie i wyjmowanie dziecka z nosidełka – 
w obydwóch przypadkach niemowlę będzie podróżowało w pozycji 
leżącej. W trzeciej pozycji, w której niemowlę będzie podróżowało 
siedząc tyłem do kierunku jazdy (dla grupy 0+). W celu zapewnienia 
większego bezpieczeństwa w tych pozycjach, w których dziecko 
będzie podróżowało leżąc, sama konstrukcja platformy zapobiega 
sytuacji, w której główka niemowlęcia znalazłaby się w pobliżu 
bocznych drzwiczek i ścian pojazdu – jest to fundamentalne w celu 
ochrony najbardziej podatnej na urazy części ciała dziecka w przy-
padku zderzeń bocznych.

MATRIX LIGHT 2
5093-X09 PLATFORMA

w poprzek siedzenia lub siedząc tyłem do kierunku jazdy. Moco-
wanie platformy jest szybkie, proste i bezpieczne. Ponadto została 
wyposażona w oznaczenia pokazujące prawidłowe zamocowanie 
podstawy w pojeździe: dwa zielone światełka w okienku ozna-
czają poprawne zamocowanie. Nowa platforma została zaprojek-
towana do zamontowania na stałe w samochodzie, dzięki czemu 
pozwala unikać uciążliwości związanych z ciągłym mocowaniem 
i demontowaniem platformy w pojeździe. Platforma Matrix zdała 
wymagające testy bezpieczeństwa wg europejskiej normy ECE 
R44/04.

Automatyczny 
system regulacji 
wysokości pasa

Klamra na pas dla 
grupy 0+. Przypina 
pas bezpieczeństwa 
samochodu do fote-
lika, zwiększając 
stabilność urządzenia

Tylny karabinek 
mocujący.
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Kompleksowa ochrona. Materiał 
pochłaniający energię uderzenia 
na całym obwodzie – polistyren.

Więcej przestrzeni wewnętrznej.

5-punktowe szelki bezpieczeństwa.

Lżejsza struktura – 20%.
Pałąk do przenoszenia. 3-pozycyjny.

Mocowanie Profix do stelaży wóz-
ków Jané: Trider, Rider, Minnum, 
Crosswalk, Muum, Twone, Epic.

System wentylacji.

Budka składana jednoręcznie.

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

System wielofunkcyjny G0-G0+. Na początku dziecko może leżeć na wznak, co ma korzystny wpływ na rozwój płuc i zapobiega wystąpieniu 
problemów oddechowych. Cztery pozycje oparcia pozwalają na wygodne ułożenie dziecka. Dwie pozycje homologowane do stosowania w sa-
mochodzie. Pozycja siedząca pod katem 138º zajmuje tylko jedno siedzenie samochodu (Grupa 0+, do 13kg). Pozycja leżąca pod katem 180º 
zajmuje jedynie dwa tylne siedzenia samochodu (Grupa 0, do 10kg). Pozycja ta stanowi optymalne ułożenie dziecka w pierwszych miesiącach 
życia.

MATRIX LIGHT 2
DANE TECHNICZNE

Grupa 0 / 0+ Waga dziecka 0-13 kg
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IMATRIX

Nowy fotelik iMATRIX marki Jané to nowa wersja cenionego fotelika Ma-
trix* firmy Jané. Nowy fotelik IMATRIX to fotelik bezpieczeństwa zaprojek-
towany dla ochrony dziecka w samochodzie. To urządzenie nadaje się 
dla dzieci o wzroście od 40 do 83 cm. Fotelik Imatrix zaprojektowano 
do montażu w samochodzie na platformie IPLATFORM. System moco-
wania Pro-Fix sprawia, że nosidełko pasuje do nowej podstawy i wszyst-
kich wózków spacerowych firmy Jané.

W ZGODZIE Z TRENDAMI – I-SIZE
OD 40 DO 83 CM, LEKKI, ZGODNY Z NORMĄ I-SIZE
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iMATRIX
KOLORy MINNUM

* Pasuje do koloru S86 Minnum i do wszystkich stelaży wózków Jané (za wyjątkiem wózka Nanuq XL)

4581 S49 BLACK*

4581 S74 NATURE

4581 S76 SKy

4581 S73 GEO

4581 S75 CLOUDS

4581 S92 ROCKS
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Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

iMATRIX
DANE TECHNICZNE

Nowy ergonomiczny uchwyt umożliwia mocny chwyt 
w czasie przenoszenia dziecka i łatwe stawianie nosi-
dełka na podstawie oraz na nowym wózku marki Jané.

Lżejszy. O 20% lżejszy w porównaniu do wagi w wcze-
śniejszej wersji.

System mocowania Pro-Fix sprawia, że nosidełko 
pasuje do nowej podstawy i wszystkich wózków spa-
cerowych firmy Jané.

Norma i-Size. Podstawa z niezwykle szybkimi 
zaczepami i systemem mocowania w samochodzie 
ISOFIX oraz noga podpierająca front leg.

Dzieci o wzroście od 40 do 83 cm zawsze muszą podró-
żować tyłem do kierunku jazdy.
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Nowy iMATRIX marki Jané jest jeszcze lżejszy po obniżeniu wagi 
z dotychczasowych 6 kg do zaledwie 4,6 kg – to o ponad 20% mniej!

Dzieci o wzroście od 40 do 83 cm zawsze muszą podróżować 
tyłem do kierunku jazdy. Niemowlęta podróżują bezpieczniej 

tyłem do kierunku jazdy przynajmniej do ukończenia 15 miesią-
ca życia. Jednakże firma Jané zaleca wydłużenie tego okresu 
w miarę możliwości do momentu osiągnięcia wzrostu 104 cm.

 Regulowany zagłówek zapewnia siedzącemu dziecku (przede 
wszystkim dzieciom o wzroście powyżej 70 cm) lepsze ułożenie 

głowy. W ten sposób zapewnia więcej miejsca wewnątrz nosidełka.

 Nowy fotelik iMATRIX marki Jané to nowa wersja cenionego fotelika 
Matrix* firmy Jané. Nowy fotelik IMATRIX to fotelik bezpieczeństwa za-

projektowany dla ochrony dziecka w samochodzie. To urządzenie nadaje 
się dla dzieci o wzroście od 40 do 83 cm. Fotelik Imatrix zaprojektowano 

do montażu w samochodzie na platformie IPLATFORM firmy Jané.

Wzrost dziecka 40-83 cm

iMATRIX
DANE TECHNICZNE

Regulowany zagłówek zapewnia siedzącemu dziecku (przede wszystkim dzieciom o wzroście powyżej 70 cm) 
lepsze ułożenie głowy. W ten sposób zapewnia więcej miejsca wewnątrz nosidełka.
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NIEZAWODNy FOTELIK Z GRUPy 0+

Strata to nosidło marki Jané, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu 
dziecku maksimum bezpieczeństwa, wygody i komfortu. Bezpieczeństwo 
zapewniają 5-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz podwójnie chroniony 
zagłówek. Ponadto Strata wspomaga rozwój płuc dziecka, poprzez dwu-
stopniową regulacje uchyłu oparcia, gwarantujacą optymalne dostosowa-
nie ulożenia do etapu jego rozwoju. Cała powierzchnia, z którą styka się 
dziecko, jest chroniona materiałem pochłaniającym siłę uderzenia. 

Pozostałe atuty:
• baza do fotelika STRATA zapewnia jego właściwy montaż,
• regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa za pomocą jednego przycisku,
• okienko wentylacyjne zapewnia właściwy przepływ powietrza,
• 4 – pozycyjna regulacja pałąka do przenoszenia dziecka,
• wodoodporna i wiatroodporna, zdejmowana budka,
• wysoka ocena 4 w teście ADAC.

NIEZAWODNY FOTELIK Z GRUPY 0+
FOTELIK SAMOCHODOWY

strata
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3402 S45 SOIL
RIDER

3445 S89 LASSEN
RIDER

3445 S91 WOODS
RIDER

3445 S96 COSMOS
RIDER

3402 S53 RED
TRIDER

3445 S90 CRATER
RIDER / TRIDER

3445 S95 TERRAIN
TRIDER

3445 RIDER / TRIDER

STRATA
KOLORy

3402 RIDER / TRIDER
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STRATA
BEZPIECZEŃSTWO

STRATA JEST JEDNYM Z NAJBEZPIECZNIEJSZYCH FOTELI-
KÓW W SWOJEJ KATEGORII– EUROTEST 2008
Strata Jané uzyskał wysoką punktację w Grupie fotelików 0+ 
mocowanych 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa w europej-
skim teście przeprowadzonym przez ekspertów w zakresie bez-
pieczeństwa dzieci oraz przez organizacje konsumenckie. To nie 
tylko jeden z najbezpieczniejszych fotelików samochodowych, 
ale również fotelik wspomagający rozwój płuc Twojego dziecka. 
Podwójna ochrona główki dziecka: z jednej strony ochronę sta-
nowi sam zagłówek, z drugiej strony korpus (wykonany z polipro-
pylenu o wysokiej wytrzymałości; nadający się do recyklingu). Cała 
powierzchnia, z którą styka się dziecko, jest chroniona materiałem 
pochłaniającym siłę uderzenia. Zintegrowane 5-punktowe szelki 
bezpieczeństwa zapewniają większą powierzchnię mocowania, co 
daje większy poziom ochrony.

CHARAKTERYSTYKA
Platforma Strata firmy Jané to urządzenie zaprojektowane dla uła-
twienia instalowania nosidełek Strata w samochodzie. Platforma 
Strata zdała wymagające testy bezpieczeństwa wg europejskiej 
normy ECE R44/04. Jest to platforma częściowo uniwersalna, 
a więc pasuje do większości siedzeń samochodowych. Zobacz 
tabele kompatybilnych pojazdów na stronie www.jane.es Części 
platformy Strata: A Platforma. B Mocowanie za pomocą systemu 
Profix. C Nóżka przeciwobrotowa. D Zaczepy Isofix.
MOCOWANIE
Maksymalna wygoda dzięki systemowi zatrzaskowemu ISOFIX 
ECE R44/ 04 w kategorii częściowo uniwersalnej. Nowy zaczep 
za pomocą systemu Pro-fix umożliwia mocowanie i odinstalowanie
nosidełka Strata w ciągu kilku sekund. System przeciwobrotowy 
ze stabilizatorem – Support Leg. Wysokość regulowana w 7 pozy-
cjach, dzięki czemu może być instalowany w większości samocho-
dów dostępnych na rynku. Na stronie internetowej www. jane.pl 
została opublikowana lista pojazdów, w których można stosować 
ten system.
MAKSYMALNA WYGODA ZA POMOCĄ
JEDNEGO KLIKNIĘCIA
Podstawa Isofix nie tylko oznacza ogromny postęp w bezpieczeń-
stwie, ale również ogromną wygodę, gdyż można ją pozostawić 
zamontowaną w samochodzie. Oprócz oszczędności czasu, 
w każdym momencie wiemy, czy podstawa jest zamontowana 
prawidłowo. Jedną z największych zalet fotelika Strata jest to, 
że jest on montowany i demontowany za pomocą jednego „klik-
nięcia”. Dzięki praktycznemu systemowi Pro-Fix, mocowanie i zdej-
mowanie fotelika wykonuje się jedną ręką. Odnosi się to zarówno 
do mocowania na wózku, jak i na podstawie Isofix. Wykonanie tych 
czynności to zaledwie jeden ruch ręki.

STRATA
5091-X09 PLATFORM
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Grupa 0+ Waga 0-13 kg

STRATA
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

4-pozycyjny pałąk do przenoszenia.

Firma Jané wprowadziła okien-
ka wentylacyjne zapewniające 
właściwy przepływ powietrza.

Szelki 5-punktowe.

Możliwość stosowania z platformą.

Obszerniejszy.
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Lepsza, lżejsza i bezpieczniejsza konstrukcja. Koos to fotelik do przewo-
żenia dzieci od urodzenia do osiągnięcia przez nie około 13 kg. Łączy 
niezwykle lekką konstrukcję z maksymalnym bezpieczeństwem. Wypro-
dukowane z oddychających materiałów nosidełko Koos jest bardzo wy-
godne dla dziecka oraz funkcjonalne i poręczne dla rodziców. Niezwykle 
stabilna lekka konstrukcja sprawia, że nosidełko to jest nie tylko łatwe 
do przewożenia, ale także bezpieczne dla niemowlęcia. Nowy ergono-
miczny pałąk umożliwia szybką, bezpieczną i bardziej naturalną zmianę 
pozycji. Nosidełko Koos nadaje się idealnie zarówno do podróży, jak 
i do spacerów, ponieważ zostało wyposażone w system Pro-fix umożli-
wiający zamocowanie jednym ruchem nosidełka na wszystkich stelażach 
firmy Jané i na bazie KOOS.

LEKKI, BEZPIECZNY, WYGODNY
NOSIDEŁKO GRUPY 0+ (0-13 kg)

koos
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3401 S45 SOIL
MUUM / EPIC / CROSSWALK

3401 S53 RED
CROSSWALK / CROSSWALK CONVERT

3409 MUUM / EPIC / CROSSWALK / CROSSWALK CONVERT

KOOS
KOLORy

3401 MUUM / EPIC / CROSSWALK / CROSSWALK CONVERT

3409 S93 GEySER
MUUM / CROSSWALK

3409 S94 SEQUOIA
MUUM / EPIC

3409 S96 COSMOS
MUUM / EPIC

3409 S95 TERRAIN
EPIC / CROSSWALK

3409 S89 LASSEN
MUUM / EPIC

3409 S90 CRATER
MUUM / EPIC / CROSSWALK CONVERT

3409 S91 WOODS
CROSSWALK
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Blokada pasa.
Trzeci uchwyt na pas 
bezpieczenstwa. Schowek na rzeczy.

CHARAKTERYSTYKA
Ponieważ mocowanie nosidełek w samochodzie za pomocą pasa 
bezpieczeństwa może być nieco skomplikowane, postanowiliśmy 
opracować nową podstawę Koos Platform. Nowa opcjonalna 
podstawa zapewnia błyskawiczne, wygodne i bezpieczne moco-
wanie jednym ruchem. Platforma zostanie doskonale przymoco-
wana do pojazdu za pomocą systemu Isofix, który maksymalnie 
zwiększa bezpieczeństwo nosidełka Koos, ponieważ zastosowa-
nie systemu Isofix ogranicza do minimum wszelkie błędy w czasie 
mocowania. Nowa platforma została zaprojektowana do zamon-
towania na stale w samochodzie, dzięki czemu pozwala uniknąć 
uciążliwości związanych z ciągłym mocowaniem i demontowaniem 
platformy w pojeździe. Platforma Koos Platform spełnia wymaga-
jące testy bezpieczeństwa wg europejskiej normy ECE R44/04. 
Platforma Koos firmy Jané to nowe akcesorium zaprojektowane 
dla ułatwienia mocowania nosidełka Koos w pojeździe. Jej pod-
stawa jest częściowo uniwersalna, a więc pasuje do większości 
siedzeń samochodowych. Zobacz tabelę kompatybilnych pojaz-
dów na stronie www.jane.pl.
CZĘŚCI PLATFORMY KOOS
A Platforma.
B Mocowanie za pomocą systemu Pro-fix.
C Nóżka przeciwobrotowa.
D Zaczepy Isofix.
MOCOWANIE
Maksimum wygody za pomocą jednego „kliknięcia” ISOFIX ECE 
R44/ 04 w kategorii częściowo uniwersalnej. Nowe zaczepienie 
za pomocą systemu Profix umożliwiającego zamocowanie i zdję-
cie nosidełka Koos w ciągu kilku sekund. System przeciwobrotowy 
ze stabilizatorem – Support Leg. Wysokość regulowana w 7 pozy-
cjach, dzięki czemu może być mocowane w większości samocho-
dów dostępnych na rynku. Na stronie internetowej www.jane.pl 
została opublikowana lista pojazdów, w których można zamonto-
wać ten system.
MAKSIMUM WYGODY ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA
Podstawa Isofix nie tylko oznacza ogromny postęp w bezpiecze-
stwie, ale również ogromną wygodę, gdyż można ją pozostawić 
zamontowaną w samochodzie. Oprócz oszczędności czasu w każ-
dym momencie wiemy, czy podstawa jest zamontowana prawi-
dłowo. Jedną z największych zalet nosidełka Koos jest możliwość 
zaczepienia i odczepienia za pomocą jednego „kliknięcia”. Dzięki 
praktycznemu systemowi Pro-Fix, mocowanie i zdejmowanie fote-
lika wykonuje się jedną ręką. Odnosi się to zarówno do mocowa-
nia na wózku, jak i na podstawie Isofix. Wykonanie tych czynności 
to zaledwie jeden ruch ręki.

KOOS
5091-X09 BAZA
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KOOS
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

Grupa 0+ Waga 0-13 kg

Ergonomiczny regulowany 4-pozycyjny 
pałąk do przenoszenia.

Test poprawnego zamocowania.

Konstrukcja wykonana z wtryskowego poli-
propylenu niezwykle odporna na uderzenia.

Ergonomiczna watowana po-
duszka jako oparcie pod główkę 
i tułów najmniejszych niemowląt.

3-punktowy pas bezpieczeństwa.

Kompleksowa ochrona.

3-pozycyjne regulowane szelki.

Nowa dodatkowa osłona z wkładką 
z polistyrenu porowatego, zapewnia-
jąca lepszą ochronę w razie bocznej 
kolizji.

System wentylacji gwarantujący 
stały obieg powietrza.

System pro fix umożliwiający wygodne 
zdejmowanie i mocowanie nosidełka 

na każdym stelażu firmy Jané.
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ikoos

Nowy fotelik iKOOS jest dedykowany najmłodszym dzieciom o wzroście 
od 40 do 83 cm. Najnowsze osiągniecia technologiczne wykorzystane 
w foteliku iKOOS gwarantują spokojną i bezpieczną podróż samocho-
dem. Fotelik iKOOS wykorzystuje podstawę z błyskawicznymi zaczepa-
mi wyposażonymi w blokadę Pro-fix, dzieki czemu jest kompatybilny ze 
wszystkimi wózkami Jane. Spełniając surowe wymogi europejskiej normy 
bezpieczeństwa E129 I-Size, mocowany jest w samochodzie za pomocą 
systemu Isofix i akcesorium „front leg” dla zagwarantowania całkowitego 
bezpieczeństwa i niezawodności. Osłona boczna tzw.: „Side impact pro-
tector” wraz z regulowanym w 5 pozycjach zagłówkiem, zostały zaprojek-
towane, by pochłaniać boczne uderzenia, a tkanina „memory foam” by 
uzyskać najlepsze rozłożenie obciążeń działających w czasie zderzenia 
bocznego. 

MAXIMUM PEWNOŚCI ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA
FOTELIK ZGODNY Z NORMĄ I-SIZE DLA DZIECKA OD 40 DO 83 CM WZROSTU
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iKOOS
KOLORy

4580 S49 BLACK*

4580 S74 NATURE

4580 S76 SKy

4580 S73 GEO

4580 S75 CLOUDS

4580 S92 ROCKS

* Pasuje do koloru S86 Minnum i do wszystkich stelaży wózków Jané.
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iKOOS
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

Isofix + nóżka przeciwobrotowa.

Pozycja boczna z side impact protector.

Nowa norma i-Size. Stuprocentowe bezpieczeństwo i niezawodność.

Isofix + nóżka przeciwobrotowa. Najbezpieczniejszy system mocowania.

Regulacja zagłówka w 5 pozycjach. Wyposażony w materiał „memory-
-foam” na bokach.

W foteliku Ikoos nie używa się już pasów 
bezpieczeństwa pojazdu do mocowania.
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iKOOS
DANE TECHNICZNE

Wysokość 40-83 cm

Regulacja zagłówka w 5 pozycjach. Zagłówek dopasowany do wzrostu dziecka. 
Mechanizm regulacji wysokości można włączyć, kiedy dziecko siedzi w foteliku.

Nowy iKOOS nie wykorzystuje już pasów bezpieczenstwa 
pojazdów jako systemu mocowania w samochodzie. Speł-
niajac surowe wymogi europejskiej normy bezpieczenstwa 

E129 i-Size, fotelik iKOOS wykorzystuje podstawe z błyska-
wicznymi zaczepami wyposażonymi w blokade Pro-fix marki 
Jané i jest mocowany w samochodzie za pomocą systemu 

ISOFIX i akcesorium „front leg” dla zagwarantowania całkowi-
tego bezpieczeństwa i niezawodności.

System mocowania Pro-Fix sprawia, że nosidełko pasuje do nowej 
podstawy ISOFIX i wszystkich wózków spacerowych firmy Jané.

Pozycja boczna. Osłona „Side impact protector” zaprojek-
towana tak, by pochłaniała boczne uderzenia w połączeniu 

z regulowanym zagłówkiem. Wyposażona w piankę „memo-
ry foam” dla najlepszego rozłożenia obciążeń działających 

w czasie zderzenia bocznego.

Isofix + nóżka przeciwobrotowa. Jest to najbezpieczniejszy system mocowania, ponieważ 
zapobiega błędom przy montażu, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na bezpieczeństwo.
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Obrotowy 360˚, spełniający wysokie wymagania w zakresie bezpieczeń-
stwa normy I-Size fotelik GRAvITy to bez wątpienia fotelik, dzięki któremu 
nie tylko dzieci podróżują błogo i spokojnie. Fotelik przeznaczony jest dla 
dzieci od 40 do 104 cm wzrostu, a zgodnie z nową normą i-Size dziecko 
może w nim podróżować tyłem do kierunku jazdy prawie do ok. 4 roku 
życia. Fotelik wyposażony jest w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa 
z zintegrowanym systemem regulacji wysokości pasów i z 5-pozycyjną 
regulacją wysokością zagłówka. Posiada również 4 pozycje kąta nachyle-
nia oparcia w każdej z opcji podróżowania – zarówno tyłem jak i przodem 
do kierunku jazdy. Łatwy dostęp i możliwość bezpiecznego posadzenia 
dziecka w foteliku oraz regulacji pasów bezpieczeństwa w każdej pozycji 
siedziska zapewnia system rotacyjny 360˚. Szeroka gama kolorystyczna 
i doskonałe materiały, z których wykonano tapicerkę w pełni wyjdą na-
przeciw oczekiwaniom osób ceniących styl i wysoką jakość.

360º BEZPIECZEŃSTWA 
FOTELIK DLA DZIECI OD 40 DO 104 CM WZROSTU

GRAVIty
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GRAVITY
KOLORy

4579 S45 SOIL*

4579 S52 BROWN

4579 S93 GEySER

4579 S49 BLACK

4579 S53 RED

* W zestawie wkładka redukcyjna w pełnej gamie kolorów.
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GRAVITY
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

Jeden montaż – 2 pozycje. Opcja obrotu fotelika o 360º dla obydwu 
pozycji mocowania względem kierunku jazdy.

Przodem do kierunku jazdy dla dzieci w wieku od 15 miesiecy o wzro-
scie do 104 cm.

Tyłem do kierunku jazdy. Dla dzieci o wzroscie od 40 do 104 cm.

Isofix + nóżka przeciwobrotowa.

Jednoczesna regulacja szelek i zagłówka.

Regulacja zagłówka w 5 pozycjach.
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GRAVITY
DANE TECHNICZNE

Wysokość 40-104 cm

Fotelik zamocowany tyłem do kierunku jazdy. Dla dzieci o wzroście 
od 40 do 104 cm (do wieku około 4 lat). Wkładka redukcyjna dla nie-
mowląt o wzroście od 40 do 60 cm. Niemowlęta podróżują bezpiecz-
niej tyłem do kierunku jazdy przynajmniej do ukończenia 15 miesiąca 
życia, jednakże firma Jané zaleca wydłużenie tego okresu w miarę 
możliwości do momentu osiągnięcia wzrostu 104 cm.

Fotelik zamocowany przodem do kierunku jazdy. Dla dzieci od 15 
miesiąca życia do osiągnięcia wzrostu 104 cm. Dzięki nowemu fo-
telikowi Gravity marki Jané twój maluszek będzie mógł podróżować 
przodem do kierunku jazdy, aczkolwiek firma Jané zaleca zaleca po-
dróżowanie tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej.

Regulacja nachylenia jedną ręką. 4 pozycje dla dwóch pozycji moco-
wania w samochodzie względem kierunku jazdy. Dla pozycji przodem 
do kierunku jazdy i dla pozycji tyłem do kierunku jazdy. Z regulacją na-
chylenia umożliwiającą znalezienie najwygodniejszej pozycji dla twoje-
go maluszka. Wszystkie pozycje są tak samo bezpieczne.

Opcja obrotu fotelika o 360º dla obu pozycji mocowania względem 
kierunku jazdy. Łatwe sadzanie dziecka w foteliku, bez konieczności 
wyjmowania fotelika z samochodu. Ta opcja zwiększa znacznie bez-
pieczeństwo urządzenia, ponieważ umożliwia w łatwy sposób posa-
dzenie dziecka i regulacje pasów bezpieczeństwa.
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Grand Jané to nowy, ewolucyjny fotelik zaprojektowany dla ochrony dzie-
ci o wadze od 9 do 36 kilogramów. Grand to fotelik bezpieczeństwa prze-
znaczony dla różnych grup wiekowych (1, 2, 3), zaprojektowany z my-
ślą o dostosowaniu do dziecka podczas każdego etapu rozwoju. Łatwo 
i bezpiecznie mocowany w samochodzie za pomocą zaczepów Isofix, 
może być instalowany na przednim i tylnym fotelu. Dziecko zawsze bę-
dzie podróżowało bezpiecznie, ponieważ fotelik zawiera też Top Tether 
(pasek przeciwobrotowy). Fotelik Grand został homologowany jako urzą-
dzenie przytrzymujące dla dzieci w samochodzie zgodnie z postanowie-
niami normy ECE 44/04.

BEZPIECZNY DLA DZIECKA, WYGODNY DLA RODZICA
FOTELIK BEZPIECZEŃSTWA GRUPA 1/2/3 (9-36 kg)

grand
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4578 S45 SOIL

4578 S90 CRATER*

* W zestawie wkładka redukcyjna w pełnej gamie kolorów.

4578 S53 RED

4578 S93 GEySER

GRAND
KOLORy

4578 FOTELIK SAMOCHODOWY
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Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

GRUPA 1
Regulacja wysokości zagłówka, który zapewnią 
lepszą ochronę w razie zderzenia bocznego i lepiej 
podtrzymuje główkę dziecka.

ZMIANA Z GRUPY 1 NA GRUPĘ 2-3
Zmiana pasów „misusing”. Zmiana fotelika w pod-
stawkę podwyższającą z oparciem nie wymaga 
zdemontowania szelek, a jedynie schowania ich 
– zapobiega to błędom przy montażu, które mo-
głyby wpłynąć niekorzystnie na bezpieczeństwo, 
ochronę w razie zderzenia bocznego i lepiej pod-
trzymuje główkę dziecka.

GRUPA 1
Regulacja nachylenia oparcia fotelika.

Grupa 1-2-3 Waga 9-36 kg

GRAND
DANE TECHNICZNE
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GRUPA 1 dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg
Mocowanie fotelika za pomocą zaczepów Isofix i paska 
przeciwobrotowego (Top Tether). Dziecko podróżuje przy-
pięte 5-punktowymi szelkami fotelika.

GRUPA 2-3 dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg
Bezpośrednio za pomocą pasa bezpieczeństwa pojazdu 
i opcjonalnie można zamocować fotelik za pomocą zacze-
pów ISOFIX. Dziecko podróżuje przypięte 3-punktowym 
pasem bezpieczeństwa pojazdu.

DANE TECHNICZNE
A Uchwyt na pas.
B Przycisk do regulacji ustawienia.
C Top Tether.
D Isofix.
F 5-punktowe szelki.
G System wentylacji w obudowie.
H Materiał absorbujący uderzenia.
I Pokrowiec jest zdejmowany i nadaje się do prania.

Poprawnie zainstalowany

GRAND
DANE TECHNICZNE

D

Niepoprawnie zainstalowany

D

BA

H

C

G

F

I
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QUARTZ

quartz

Nowy fotelik Quartz wyposażony w zaczepy Isofix, został zaprojektowa-
ny dla dzieci z grupy 2/3, czyli o wadze od 15 do 36 kg. Fotelik Quartz 
jest technologicznie zaawansowany – został wyposażony w Proportional 
Height Adjustement – system kompleksowej regulacji umożliwiający usta-
wienie wysokości zagłówka w 11 różnych pozycjach. Przy podwyższeniu 
fotelika nie tylko zostaje wysunięty zagłówek, ale również samo oparcie 
ustawia się na stosownej wysokości w taki sposób, by zapewnić maksy-
malną ochronę dziecku w każdej fazie rozwoju. Quartz gwarantuje dziec-
ku wygodny wypoczynek za pomocą 3-pozycyjnego systemu regulacji 
oparcia oraz oddychającej wyściółki z opcją Soft Touch.

ODPOWIEDNI NA KAŻDYM ETAPIE
FOTELIK SAMOCHODOWY GRUPA 2/3 (15-36 kg) 6
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4575 S45 SOIL

4575 S90 CRATER

4575 S53 RED

4575 S93 GEySER

QUARTZ
KOLORy

4575 FOTELIK SAMOCHODOWY
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QUARTZ
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

Quartz to urządzenie przytrzymujące wyposażone w zaczepy Iso-
fix, zaprojektowane dla grupy 2/3, czyli dla dzieci o wadze od 15 
do 36 kg. Fotelik Quartz jest technologicznie zaawansowany oraz 
został wyposażony w Proportional Height Adjustement – system 
kompleksowej regulacji umożliwiający ustawienie wysokości w 11
różnych pozycjach. Przy podwyższeniu fotelika nie tylko zosta-
je wysunięty nagłówek, ale również samo oparcie ustawia się 
na stosownej wysokości w taki sposób, by zapewnić maksymalną 
ochronę dziecku w każdej fazie rozwoju. Quartz gwarantuje dziec-
ku wygodny wypoczynek za pomocą 3-pozycyjnego systemu re-
gulacji oparcia oraz oddychającej wyściółki z opcją Soft Touch. 
Obecnie większość fotelików samochodowych jest wyposażo-

nych w system mocowania Isofix – sztywne urządzenie znajdują-
ce się w podstawie fotelika, dzięki któremu fotelik jest mocowany 
do struktury pojazdu tak, aby w razie kolizji uniknąć jego prze-
mieszczania. W porównaniu z tradycyjnym systemem mocowania 
za pomocą samochodowych pasów bezpieczeństwa, mocowanie 
fotelików za pomocą Isofix w samochodzie jest o wiele łatwiejsze. 
Foteliki te posiadają również inne ważne zalety, do których należy 
zmniejszenie o 22% ciężkich obrażeń dziecka w razie wypadku. 
Ponadto mocowania Isofix nie są elastyczne, dzięki czemu fotelik 
bierze udział w procesie zmniejszania prędkości pojazdu, reduku-
jąc w ten sposób negatywny wpływ kolizji na dziecko.

94



Wodoodporny Wiatroodporny Oddychający

Grupa 2-3 Waga 15-36 kg

QUARTZ
DANE TECHNICZNE

Z możliwością dopasowania: Quartz to fotelik bezpieczeństwa dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany z myślą o dostosowaniu do dziecka 
podczas każdego etapu rozwoju dzięki systemowi kompleksowej regulacji wysokości (11 pozycji) za pomocą wysuwanego oparcia i zagłówka.

Maksymalna ochrona boczna – osłaniający kształt 
obudowy zwiększa pochłanianie siły ewentualnego 

uderzenia i zapewnia lepszą amortyzację.

Oddychająca wyściółka i opcja Soft Touch. Po-
krowce są zdejmowane i nadają się do prania.

Wentylacja: Ergonomiczna konstrukcja 
z otworami wentylacyjnymi ułatwiającymi 
przepuszczanie powietrza.

System mocowania Isofix zapewniający 
fotelikowi bezpieczeństwo i dodatkową 
stabilność.

3-pozycyjny system regulacji oparcia 
dla lepszego wypoczynku niemowlęcia.

Zagłówek zawiera obszerne boczne 
części osłaniające uszy, które w ra-
zie zderzenia bocznego gwarantują 
maksymalne przytrzymanie głowy 
dziecka i zwiększają pochłanianie 
siły uderzenia.
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Montecarlo to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zapro-
jektowany w celu dostosowania się do dziecka na każdym etapie rozwoju. Dzięki syste-
mowi kompleksowej regulacji, polegającemu na ustawieniu wysokości oparcia i szerokości 
fotelika, poprzez regulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej, zapewnia całkowitą 
ochronę boczną. Okalający kształt i większe rozmiary zagłówka pozwalają na lepsze po-
chłanianie siły uderzenia w razie wypadku, zapewniając lepszą amortyzację. Ergonomiczny 
zagłówek w połączeniu z pochylonymi bokami fotelika stanowią oparcie niezbędne dla 
optymalnego odpoczynku dziecka. Oddychająca tkanina wewnętrzna, będąca w bezpo-
średnim kontakcie z ciałem dziecka.

MONTECARLO R1 – ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA
Fotelik Montecarlo R1 został poddany wymagającym próbom Eurotest badającym wła-
ściwości fotelików bezpieczeństwa w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa. Uzyskane 
wyniki nie mogły być lepsze: fotelik Montecarlo R1 otrzymał jedną z najwyższych punktacji 
w swojej klasie i został wyróżniony za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zderzenia 
bocznego oraz za stabilność całej konstrukcji. Ocena ta plasuje fotelik Montecarlo R1 
jako punkt odniesienia w zakresie komfortu i bezpieczeństwa dla dzieci. Ponadto jest on 
jednym z najbardziej cenionych fotelików na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO
FOTELIK BEZPIECZEŃSTWA

montecarlo R1
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4572 S45 SOIL

4572 S90 CRATER

4572 S53 RED

4572 S93 GEySER

MONTECARLO R1
KOLORy

4572 FOTELIK SAMOCHODOWY
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Wodoodporny

Odporny na uderzenia

Wiatroodporny

Zdał testy bocznych zderzeń

Oddychający

Regulowane oparcie i regulowany zagłówek

Grupa 2 / 3 Waga 15-36 kg

MONTECARLO R1
DANE TECHNICZNE

Z możliwością dostosowania: Montecarlo R1 to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany w celu do-
stosowania się do dziecka na każdym etapie rozwoju. Dzięki systemowi kompleksowej regulacji, polegającemu na ustawieniu wysokości oparcia 
i szerokości fotelika, poprzez regulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej, zapewnia całkowitą ochronę boczną. Maksymalna ochrona dzięki 
udoskonalonej bocznej amortyzacji.

Nowy otwór na pas: Udoskonalony otwór 
na pas pozwala na idealne dopasowanie 
skośnej części pasa bezpieczeństwa po-

jazdu do wysokości ramion dziecka.

Akcesorium xtend: akcesorium bezpie-
czeństwa przeznaczone do urządzeń 

przytrzymujących dla dzieci. 

Montecarlo R1 jest wyposażony w sys-
tem Isofix, co w połączeniu z systemem 
przytrzymującym dziecko – opartym 
na samochodowych pasach bezpie-
czeństwa – zapewnia większą stabilność 
fotelika w razie kolizji i uderzeń bocznych 
oraz umożliwia regulację nachylenia 
oparcia w 2 różnych położeniach.

Homologacja: Aluminiowa konstrukcja 
gwarantuje o 70% lepszą ochronę 
w porównaniu z systemami tradycyj-
nymi. Homologowany wg nowej serii 
poprawek 04 do regulaminu nr 44.
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Regulowane oparcie i regulowany zagłówek

XTEND
4549 J36

Grupa 1 Waga 9-18 kg

AKCESORIUM XTEND
Xtend to akcesorium bezpieczeństwa do urządzeń przytrzy-
mujących dla dzieci, znane w technicznym żargonie pod na-
zwą Impact Shield. Impact Shield to poduszka ochronna, 
która po zamocowania w fotelikach Grupy 2 i 3 umożliwia 
przekształcenie ich w foteliki Grupy 1, 2 i 3. To niezwykle pro-
ste w użyciu akcesorium umożliwia podróżowanie dzieciom 
o wadze od 9 do 18 kg (Grupa 1) w fotelikach docelowo 
przeznaczonych dla Grupy 2 i 3 (dla dzieci o wadze od 15 
do 36 kg). Z tego względu zamocowanie akcesorium Xtend 
w jednym z poniższych fotelików firmy Jané umożliwi użyt-
kowanie danego fotelika dzieciom o wadze od 9 do 36 kg. 
Xtend firmy Jané może być stosowane w różnych modelach 
Grupy 2 i 3:
• Jané Montecarlo R1
Xtend jest wykonane z polistyrenu porowatego – bardzo lek-
kiego materiału o wysokiej zdolności do pochłaniania energii 
w razie ewentualnego wypadku. Jest wyposażone w otwory 
wentylacyjne po to, by dziecko miało więcej wygody i świe-
żego powietrza w czasie jazdy. Mocowanie akcesorium jest 
bardzo proste przy użyciu 3-punktowego pasa bezpieczeń-
stwa samochodu.
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NIPPY
LEŻACZEK

6100 S41

6100 R66

6100 S39

6100 S06

Niezwykle kompaktowy, składany leżaczek z wielopozycyjnym oparciem umożliwiającym niemowlęciu spanie, odpoczynek lub zabawę.
Z watowanym, zdejmowanym i łatwym do prania pokrowcem. 2-pozycyjne oparcie.
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ŚPIWOREK MIMS+

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wymiary śpiwora zmienionego  
w kołderkę 72x95 cm

Wymiary śpiwora 38x72 cm

Zamek najwyższej jakości

95% bawełny, 5% elastanu

Śpiwór zmieniany w kołderkę

Odwracalny

40x80 cm

Śpiwór Mims+ zawiera otwory do przekładania szelek. Zmieniany w kocyk, materacyk lub kołderkę do łóżeczka. Cieplutki dzięki wewnętrznej 
wyściółce. Uszyty z miękkiego bawełnianego materiału bardzo przyjemnego w dotyku.

80490 S74 NATURE

80490 S75 CLOUDS 80490 S76 SKy

80490 S73 GEO
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ŚPIWOREK MIMS

Wymiary śpiwora zmienionego  
w kołderkę 72x95 cm

Wymiary śpiwora 38x72 cm

95% bawełny, 5% elastanu

Śpiwór zmieniany w kołderkęOdwracalny.

40x80 cm

Uniwersalny śpiwór do gondoli. Zmieniany w kocyk, materacyk lub kołderkę do łóżeczka. Miękko wyścielany i niezwykle ciepły dzięki zastoso-
waniu podszewki z polaru, a tym samym bardzo przyjemny w dotyku.

80489 S64 CLOUD

80489 S58 STAR

80489 S97 GIRL STARS

80489 S92 ROCKS
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ŚPIWOREK BASIC

40x80 cm

Nowy krój naciągany na oparcie. Wewnętrzna podszewka z polaru i materiał typu anorak na zewnątrz dla ochrony przed deszczem i wiatrem. 
Suwak na środku i w nogach.

80488 S45 SOIL 80488 S50 OFF WHITE 80488 S53 RED

Zamek najwyższej jakości

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Naciągany na oparcie

Zamek błyskawiczny w nogach

Rzepy i zamek błyskawiczny na środku

Szybko zdejmowany

46x98 cm
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MATERACYK
Materacyk stanowi połączenie bawełny 100% i specjalnej siatki, która ułatwia cyrkulację powietrza między wózkiem a dzieckiem, ogranicza jego 
pocenie się i daje poczucie świeżości. Pasuje do większości fotelików samochodowych grupy 1,2 i 3 oraz do wózków spacerowych.

DO GRUP 1-2-3 I WÓZKÓW SPACEROWYCH

100% bawełny

 80225 H61 BLACK
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MATERACYK
UNIWERSALNY DO FOTELIKÓW, GONDOL, LEŻACZKÓW

Super plastyczny materac służący jako wypełnienie do siedzenia zapewni stabilność i wygodę Twojemu dziecku od pierwszych chwil życia. 
Pasuje do wszystkich rodzajów siedzeń: leżaków, krzesełek do karmienia, fotelików samochodowych itp. Dwustronny. Z lekkim materiałem 
na lato i ciepłym na zimę oraz z oddychającym pokrowcem aerosleep.

4x61x33 cm Oddychający

25x69x13 cm

SUMMER

80254 R85 TANGRAM

WINTER
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RĘKAWICE
DO WÓZKA SPACEROWEGO

38x18 cm

Wiatroodporny

Wodoodporny

28x19x7 cm

Z podszewką z ekoskóry. Pasują do pojedynczej i podwójnej rączki.

80486 G78 NEGRO

80486 S45 SOIL

80486 S19 CREMA
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TORBA DO WÓZKA
Obszerna torba z wieloma przegródkami i kieszeniami. Boczne uchwyty. W zestawie mata do przebierania, neseser i termoopakowanie 
na butelki. Torba na ramię z paskiem o regulowanej długości.

60303 T07 OURSON PARK60303 T05 ELEPHANT BOWL

30x47x36 cm Trwały i antyplamowy

33x25x15 cm
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TORBA DO WÓZKA
Obszerna torba z wieloma przegródkami i kieszeniami. Boczne uchwyty. W zestawie mata do przebierania, neseser i termoopakowanie 
na butelki. Torba na ramię z paskiem o regulowanej długości.

60304 S58 STAR60304 R85 TANGRAM

42x32x17 cm Trwały i antyplamowy

40x30x15 cm
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ANTy Uv
PARASOLKA

Parasolka zawiera materiały zaprojektowane specjalnie do zapewnienia unikalnej na rynku ochrony przeciw promieniom ultrafioletowym UVB 
i UVA. Stopień ochrony wynosi 50+ – jest to najwyższy stopień ochrony dla materiałów. UPF 50+. Poliester. Zawiera nowy zdejmowany 
uchwyt 80107.

A Odporna, łatwa w czyszczeniu.
B Pręty z włókna szklanego.
C Ukryte wykończenia dla większego bezpieczeństwa.
D Miejsca zgięcia.
E Uniwersalny uchwyt.

80262 H61 NOIR 80262 H72 CARMIN

80262 R79 LILAC

80262 R63 COFFEE

80262 S45 SOIL 80262 S22 ICE

48x16 cm

 Anty Uva /Uvb Upf 50+110x50 cm

110



PAS BEZPIECZEŃSTWA
Pas bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży, zaprojektowany specjalnie dla równoczesnej ochrony płodu i zapewnienia bezpieczeństwa mamie 
w razie gwałtownych hamowań. Nadaje się do używania ze spódnicą i spodniami.

A B

DLA KOBIET W CIąŻY

21,7x31x6,5 cm 27x20 cm

BA
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UNIWERSALNA PLATFORMA
Nowa platforma. Dłuższa podstawa, 
z niezwykle lekkimi bezpiecznymi mo-
cowaniami i opcją pozostawienia ich 
na stałe na stelażu. Łatwiejszy i bez-
pieczniejszy montaż. Z paskiem do skła-
dania, kiedy nie jest w użyciu. Bardzo 
wytrzymałe ciche koła obrotowe o 360°.
Uchwyt dopasowany w 100% do rurki 
o każdym wymiarze.

39x30x21,5 cm

38x29x38 cm

Zawieszenie

Antypoślizgowe

5029 X09
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UCHWYT NA KUBEK Z REGULOWANYM PASKIEM. Aby opiekun zawsze miał pod ręką butelkę do karmienia niemow-
lęcia lub napój dla siebie.

UCHWYT NA KUBEK
AKCESORIA DO WÓZKA

20x15 cm
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UNIWERSALNA GRUPA 0

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

UNIWERSALNY POKROWIEC PRZECIWDESZCZOWY DO WSZYSTKICH NOSIDEŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY 0. 
Specjalnie dostosowana do fotelika Matrix. (ref.50280)

29x29x20 cm1 okno

Micro – Matrix – Rebel – Matrix Cup – Auto-Carrycot – Transporter – Strata – Nano
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UNIWERSALNy WóZEK UNIvERSAL NyLON
FOLIA PRZECIWDESZCZOWA FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

50272 TRIDER 50272 RIDER 50290

50272 MUUM

50272 AERO 50272 NANUQ

50272 MINNUM

1 okno

1 okno

Rider – Trider – Aero – Muum – Nanuq – Epic – Minnum

32x22x5,5 cm

32x22x5,5 cm



www.facebook.com/janestylowewozki 

JANÉ, you and UNICEF against malaria.

www.jane.pl

www.dladzieci.euro-trade.pl

EURO-TRADE SP. Z O.O. SP.K
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków,

tel. 012/ 61 44 150, fax 012/ 61 44 155

Powyższy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu Art.66 i nast. „Kodeksu Cywilnego” (Dz.U.69.16.93 z późn.zm.)

Produkty dostępne w punktach sprzedaży mogą różnić się pod względem wyglądu i rodzaju.


