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KID PLUS

JEDNODUŠE NA CESTÁCH

z
Zawiezenie Typu Syolmer®



Croozer - vysoce kvalitní a inteligentní přepravní 
řešení pro kohokoliv, kdo rád cestuje na kole a 
kdo rád žije spontánně a jednoduše.

Ať už se jedná o dětské vozíky za kolo, vozíky pro přepravu nákladů 
či vozíky pro psy, představují produkty Croozer zcela samostatnou 
kategorii: dokonale promyšlené, praktické a bezpečné, za ty 
správné peníze a s nádherně čistým a funkčním designem.

Croozer - Vozík za kolo
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Náš vývojový tým Croozer navázal spolupráci s odborníky na 
odlehčená řešení, optimalizaci kostry, vibrace a elastomerické 
pěny, aby společně vytvořili odpružení pro vozík Croozer Kid 
Plus, které je stejně účinné v případě jednoho dítěte (10 kg) 
i v případě dvou šestiletých dětí (45 kg), aniž by bylo třeba 
je jakkoliv nastavovat a přizpůsobovat odlišné hmotnosti.

 î Vozík Croozer Kid Plus je vybaven rámem, 
který nabízí 45 mm zdvihu tlumičů. Tento  
velkorysý zdvih zajišťuje výjimečné pohodlí. 
Jeho realizace je možná díky technologii  
odpružení Croozer s tlumicímí prvky Sylomer®.

 î Tyto pružící prvky zajišťují trvalou  
tvarovou stálost a nejsou nepříznivě  
ovlivněny krátkodobým přetížením,  
dokonce ani v případě přetížení velmi  
extrémního. Na jejich funkci nemá vliv počasí, 
neopotřebovávají se a neobsahují žádné 
toxické látky. Nevyžadují žádnou údržbu ani 
opravy.

 î Sylomer® nabízí nejen skvělé tlumicí  
charakteristiky, ale výjimečným způsobem 
také snižuje vibrace. To znamená,  
že například při jízdě po nerovném  
povrchu nedojde k vibracím vozíku; namísto 
toho tlumiče zajistí, že se vozík okamžitě 
ustálí ve své původní pozici.  
To vašemu dítěti poskytuje zvýšené  
pohodlí a zlepšuje cestovní vlastnosti vozíku 
Croozer Kid Plus. 
 
 
 
 
 

 î Speciální materiálovou vlastností  
odpružení a tlumicích prvků Sylomer® je 
způsob, jakým se jejich chování mění v 
závislosti na hmotnosti nákladu. Je-li vozík 
naložen jen mírně, jsou pružící prvky  
Sylomer® měkké a reagují velice citlivě. 
Pokud vozík naložíte plně, dojde ke stlačení 
předtvarovaného prvku a tlumiče budou 
tvrdší. Dokonce i v případech přetížení si 
pružící prvek Sylomer® zachovává tvarovou 
stálost a pružnost. Nemůže dojít k tomu, 
aby tlumiče dosedly na dorazy. Odpružení 
není třeba nijak nastavovat, co se zatížení 
týče, protože tvrdost jejich pružin se sama 
automaticky přizpůsobuje hmotnosti  
nákladu.

ODPRUŽENÍ SYLOMER®

s
Odpružení Syolmer®
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Rádi cestujete? Kdykoliv a kamkoliv můžete, bez ohledu na terén? 
Váš vozík Croozer s vámi bude vždy držet krok. Odpružení Sylomer® 
poskytují dosud nevídané pohodlí i těm nejmenším dětem.

Během chvilky se váš vozík Croozer promění, v co jen 
chcete. Vozík za kolo, kočárek či běžecký vozík. Bez 
ohledu na aktuální podobu je to vždy váš Croozer. 

Snažíme se vám cestování usnadnit. Proto váš vozík Croozer 
nabízí tři možnosti použití. Nemusíte se dnes rozhodovat o tom, 
co budete zítra potřebovat. Tak si můžete chvilky s Croozerem 
užít vždy podle svých představ třemi různými způsoby.

VOZÍK ZA KOLO

Ať už jedete na víkendový výlet po venkově 
či na každodenní cestu do jeslí - váš 
Croozer Kid Plus s vámi bude vždy držet 
krok.

 î Díky svým tlumičům nabídne vozík za 
kolo vašim dětem vždy příjemné svezení, 
ať už se vydají kamkoliv.

KOČÁREK

Pokud potřebujete vyřídit pár nákupů, čeká 
na vás vozík Croozer Kid Plus coby stylový 
kočárek.

 î Po nasazení kolečka kočárku se z 
vozíku Croozer Kid Plus stává vysoce 
manévrovatelný a pohotový městský 
společník.

BĚŽECKÝ VOZÍK

Ať už se jedná o každodenní běh či pěší tůru 
se zbytkem rodiny - běžecký vozík se s vámi 
vydá i do terénu.

 î Velké přední kolo si hravě poradí s 
jakýmkoliv povrchem.
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Každé dítě potřebuje prostor. Proto je Croozer Kid Plus vybaven 
ergonomicky navrženou sedačkou pro každé dítě. Tím je zaručeno, 
že má vaše dítě k dispozici vždy stejné množství místa.

Miminkovník poskytuje vašemu dítěti ten nejlepší výhled na 
dění kolem a současně zajišťuje, že jeho páteř není ohýbána do 
nepřirozené polohy. V dokonalé harmonii s odpružením Sylomer® 
se bude vaše dítě nad zemí jen vznášet, jako by sedělo v 
pohodlných nosítkách.

 î Systém gumových popruhů napíná podložku zad tak, aby 
vašemu dítěti poskytovala plnou podporu v uvolněné pozici 
sedu/lehu.

 î Popruhy vyztužené bočnice zajišťují, že má vaše dítě 
potřebnou oporu i ochranu.

 î Miminkovník je pohodlný jako houpací síť a bezpečný 
jako dětská autosedačka.

MIMINKOVNÍK

OPORA HLAVY A TRUPU

JEDNA SEDAČKA

Můžete odpočívat a vaše děti se zatím ve vozíku 
Croozer Kid Plus cítí jako doma. 

 î Jejich boky a bedra mají oporu z obou stran.

 î Vaše dítě má k dispozici boční oporu, dokonce i 
pokud spí.

Pokud vaše dítě ještě nedosáhlo batolecího věku, ale u dokáže 
sedět samo, poskytne mu polstrovaný opěrný systém Croozer 
dodatečnou oporu.

 î Polstrované opěrky hlavy vytvářejí oporu týla.

 î  Bederní část vytváří oporu pro páteř - svaly v tomto 
věku stále ještě nebývají plně vyvinuté. 9



Společně s vašim dítětem pobýváte rádi v přírodě. 
Bohužel, počasí si vždy vybrat nemůžete. Právě 
proto vám pro váš Croozer Kid Plus nabízíme 
to pravé příslušenství do každého počasí.

Kryt 2v1 s vodotěsným zipem je součástí vašeho 
vozíku Croozer Kid Plus a chrání před mírným 
deštěm a chladem, před hmyzem i blátem. 
Ochranný potah můžete snadno srolovat a zajistit 
dvěma gumovými pásky.

 î Pro deštivé počasí je k dispozici ochrana proti 
dešti. Přetažením tohoto ochranného krytu 
přes ochranu proti počasí zabráníte dešti v 
proniknutí do kabiny.ZIMNÍ FUSAK

Zimní fusak zajistí, že i v chladnějším počasí bude vaše dítě 
spokojené a v teple.

 î Díky speciálním otvorům pro popruhy v něm můžete své dítě 
připoutat stejně bezpečně, jako bez něj.

 î Obvodový zip usnadňuje přístup. Polstrovaný kryt zipu chrání 
před větrem a chladem.

Clonu lze snadno připevnit mezi trubky rámu 
pomocí suchého zipu.

 î V závislosti na poloze slunce lze stáhnout 
níže nebo naopak vytáhnout výš.

 î Nebo jich můžete použít několik a vytvořit 
improvizovanou žaluzii.

SLUNEČNÍ CLONA

KRYT 2 V 1

PLÁŠTĚNKA
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Nezáleží na tom, zda plánujete delší cestu nebo zkrátka 
jen s sebou každý den nosíte spoustu věcí. Vozík Croozer 
Kid Plus vás opravu překvapí svou prostorností.

Hlavní úložný prostor je dost velký na to, aby se do něj vešly 
nákupní tašky a hračky. Vaše děti budou mít u sebe dostatek 
místa, aby mohly cestu strávit ve společnosti oblíbené hračky.

A pokud snad vozík Croozer Kid Plus zrovna 
nepoužíváte, můžete ho velmi snadno uložit.

MALÝ I VELKÝ

Váš vozík Croozer Kid Plus je možné složit nebo rozložit během několika sekund.

 î Je proto velice snadné vzít si ho s sebou na dovolenou.

 î Když ho rozložíte, je úžasné, kolik místa v něm je. Hlavní úložný prostor je dost velký na to, 
aby se do něj vešly nákupní tašky a hračky.

Toto příslušenoství je určeno pro předměty, ke kterým potřebujete 
mít rychlý přístup.

 î Taška se zipem má otvor pro váš chytrý telefon a dodatečný 
prostor pro peněženku či klíče.

 î Dva držáky lahví jsou navrženy prakticky a pro libovolné 
nápoje: kávu v kelímku, nádobu s pitím během cvičení nebo 
kojeneckou láhev.

KONZOLE NA ŘÍDÍTKA
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Děti potřebují ochranu - v tomto ohledu 
nesneseme žádné kompromisy.

OCHRANA DĚTÍ VE VOZÍKU CROOZER KID

Nárazníky chrání váš vozík Croozer Kid před poškozením, pokud snad 
špatně odhadnete šířku vašeho vozíku za kolo. Využili jsme rám vozíku 
Croozer Kid k tomu, abychom vytvořili bezpečnou ochrannou zónu pro 
vaše dítě:

 î Trubková konstrukce rámu kabiny je výjimečně odolná (1)

 î Interní rám poskytuje dodatečnou ochranu vašeho dítěte po obou 
stranách a také zezadu (2)

 î Křížený rám obstarává dodatečnou pevnost (3)

 î Nárazníky poskytují ochranu před náhodným kontaktem zepředu a 
zezadu (4)

 î Řídítka fungují také jako ochranný prvek proti převrácení (5)

Vozík Croozer Kid Plus poskytuje vašemu dítěti na cestách zkrátka a 
dobře dokonalé bezpečí.

1

2

3

4

5

TESTOVÁNO NA TOXICKÉ LÁTKY

Všechny materiály, použité při výrobě vozíku Croozer Kid, jsou  
pravidelně testovány proti přítomnosti toxických látek. To znamená, 
že máte jistotu, že vozík Croozer Kid neobsahuje žádné látky, které 
by byly škodlivé lidskému zdraví a mohly být vašim dítětem požity 
nebo jiným způsobem vstřebány.

Let  záruka

*Na rám vozíku záruka 10 let
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Miminkovník Kid Plus  

Opěrný systém  

Zimní oteplovací pytel  

Zimní oteplovací pytel Baby   

Taška na řídítka  

Sluneční clona  

Ochrana proti dešti  

Podlážka  

Skladovací obal  

Dodatečná oj  

SEZNAM DOPLŃKŮ



Verze Single Double

Maximální šířka v ramenou 60 cm 70 cm

Prostor pro nohy 58 cm 58 cm

Vnitřní výška (od středu sedáku k horní části rámu) 65 cm 65 cm

D x Š x V (bez řídítek) 113 x 69 x 87 cm 113 x 90 x 87 cm

D x Š x V (složený, bez řídítek a kol) 104,5 x 69 x 27,5 cm 104,5 x 86,5 x 27,5 cm

Výška řídítek min. / max. 100/112 cm 100/112 cm

Hmotnost (kabina s řídítky) 11,4 kg 13,4 kg

Hmotnost nákladu max. 30 kg 45 kg

Koła 20“ zapletená kola 20“ zapletená kola

Barva nebeská modř / hnědá nebeská modř / hnědá

ROZMĚRY KID PLUS FOR 1 KID PLUS FOR 2



CARGO DOG

KID PLUSKID

Více informací naleznete v produktových 
letácích nebo navštivte stránky 
www.croozer.eu či 
www.facebook.com/Croozer 

s
Odpružení Syolmer®

Single + Double

• Tři v jednom:
Vozík za kolo + Kočárek + Běžecký vozík

• peppermint green (peprmintová zelená) / grey (šedá)

• Dva v jednom: Vozík za kolo + Vozík na psa
• sandgrey (písková šedá)

Single + Double s odpružením

• Tři v jednom:
Vozík za kolo + Kočárek + Běžecký vozík

• sky blue (nebeská modř) / brown (hnědá)

• Dva v jednom: Vozík za kolo + Kárka
• sunset orange (červenooranžová) / grey (šedá)


