


Nová celosvětová značka s působností ve Španělsku, Francii, Německu, České republice, Slovensku a Polsku maximálně respektuje 
současné požadavky moderních zákazníků. 

Naším cílem je spokojený zákazník po celém světě. Pod značkou PAPIWI přicházejí do vašich prodejen nové dětské produkty  
s funkcemi, designem a kvalitou, které vás zcela jistě oslní.

Věříme, že produkty PAPIWI se stanou nedílnou součástí nejkrásnějších momentů v životě vašeho dítěte i vás rodičů.

Co je PAPIWI ?
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S kočárkem Papiwi Luna
budete zářit štěstím.
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Luna
Holandský design, nízká hmotnost, vynikající technické řešení a funkce  
– představujeme vám Papiwi LUNA! Vaše další dny budou s tímto kočárkem 
tím nejkrásnějším zážitkem. Kupte ho a vyrazte do ulic!

Kočárek Papiwi LUNA

Součástí kočárku jsou:

• kočárek Papiwi LUNA je vhodný od narození, sedací část lze jednoduše upravit 
   na hlubokou korbičku
• otočná sedací část
• polohování zad do úplného lehu
• nastavitelná výška rukojeti
• prodloužená délka stříšky ideálně ochrání dítě před sluncem
• vrchní okénko na stříšce
• zabudovaná sluneční clona v stříšce 
• integrovaná odvětrávací síťka v zadní části stříšky s otevíráním na zip
• kompatibilní s autosedačkou Papiwi ZERO LUNA a hlubokou korbou Papiwi CARRY
• aretace předních kol
• všechna kola jsou vyrobena z moderního materiálu EVA
• zadní kola s bezpečnostní brzdou
• lehce přístupný, prostorný košík pod kočárkem
• 5-bodové bezpečnostní popruhy
• lehký aluminiový rám
• samostatně stojící po složení – ideální při skladování v bytě, nezabírá prakticky žádné místo

• pláštěnka kompatibilní s kočárkem Papiwi LUNA i hlubokou korbičkou Papiwi CARRY
• barevná podložka
• extra moskytiéra, uchycení na zip na stříšce kočárku
• nánožník
• oboustranně odnímatelné madlo

Technické údaje:
Velikost po složení:  výška 120 cm x 60 cm šířka x 47 cm hloubka
Váha kočárku se sedací částí:   8,2 kg    
Šířka kočárku:   59 cm
Délka kočárku:  98 cm
Maximální výška madla :  104 cm
Minimální výška madla :  86 cm
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Luna
Luna beige  250-115

Luna khaki  250-117
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Luna
Luna berry  250-116

Luna black  250-117

5



Carry Luna

260-111 black 260-115 beige 260-117 khaki260-116 berry

Hluboká korbička Papiwi Carry bude oblíbeným místem pro odpočinek vašeho 
malého miláčka!

Hluboká korbička  Papiwi CARRY

• hluboká korbička Papiwi CARRY  určená od narození do 6 měsíců věku dítěte
• nánožník s ochranným límcem v případě nepříznivého počasí 
• polohovatelná stříška s integrovanou odvětrávací síťkou v zadní části s odepínáním na zip
• rukojeť na stříšce k přenášení korbičky i s dítětem
• integrované adaptéry na kočárek Papiwi LUNA
• matrace v celé vnitřní části

Technické údaje:
Vnitřní rozměry: 30 x 70 cm
Váha:          2 kg
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Zero Luna
Lehká autosedačka Papiwi ZERO na kočárek LUNA splňuje normu ECE R44/04 
v kategorii od narození do přibližně 6 měsíců věku dítěte.

Autosedačka Papiwi ZERO

• 5 bodový bezpečnostní pás
• vnitřní odnímatelná redukce pro malé dítě
• boudička a nánožník v ceně autosedačky
• kompatibilní s kočárkem Papiwi LUNA

Technické údaje:
Vnitřní rozměry:  šířka lehu 26 cm  x délka lehu 74 cm
Váha:       1,5 kg

270-111 black 270-115 beige 270-117 khaki270-116 berry
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Sky

Váš kočárek
Papiwi Sky

ideální pro relax
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Sky
Kočárek Papiwi SKY je ideálním řešením pro náročné rodiče. Nabízí přední 
letní kola vhodná svými vlastnostmi a elegancí do města. Druhou variantou 
jsou přední velká nafukovací kola určená do sněhu v zimních měsících nebo 
do obtížnějšího terénu, kde oceníte maximální obslužnost kočárku. Výhodou je 
široká nabídka barevných textilií ve dvou variantách rámu.

Kočárek Papiwi SKY

Součástí kočárku jsou:

• kočárek Papiwi SKY je vhodný od 6 měsíců jako sportovní kočárek a od narození v 
kombinaci s hlubokou korbou, která je součástí ceny kočárku a lze ji jednoduše upevnit 
na rám sedací části
• kočárek Papiwi SKY je možné kombinovat s autosedačkami Maxi-Cosi a Cybex pomocí 
adaptérů, které jsou součástí výbavy kočárku
• otočná rukojeť, nastavitelná výška rukojeti
• prostorná reverzní sedací část
• polohování zádové opěrky do úplného lehu, polohování opěrky nohou
• dlouhá stříška ideálně ochrání vaše dítě proti slunci
• aretace předních kol
• přední kola jsou vyrobena z moderního silikonového materiálu, zadní kola jsou  
   nafukovací s bezpečnostním brzdným pedálem
• ruční brzda na rukojeti kočárku
• snadno přístupný prostorný košík pod kočárkem
• 5 - bodový bezpečnostní pás v sedací části
• lehký aluminiový rám

• pláštěnka v barvě textilie kočárku Papiwi SKY plní funkci pláštěnky i na hlubokou korbu 
• extra moskytiéra 
• nánožník v barvě kočárku
• oboustranné odnímatelné madlo 
• adaptéry k autosedačkám Maxi-Cosi a Cybex 
• zvyšovací adaptéry na hluboký díl
• velká přední kola vhodná na zimu

Technické údaje:
Velikost po složení:   výška 77 cm x 60 cm šířka x 37 cm hloubka
Váha kočárku se sportovní částí: 9,9 kg
Šířka kočárku:  59 cm
Délka kočárku:  95 cm
Maximální výška madla :  110 cm
Minimální výška madla :  96 cm

Technické údaje hluboké korby kočárku Papiwi SKY:
Vnitřní rozměry:   30 x 75 cm
Váha:    2,3 kg
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Sky silver  210-110

Sky black  210-111

Sky purple  210-113

Sky beige  210-115

Sky Silver
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Sky silver  220-110

Sky black  220-111

Sky green  220-112

Sky pink  220-114

Sky Black
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S kočárkem Papiwi Sky
do každého terénu!
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Součásti standartní výbavy kočárku Sky

• pláštěnka v barvě textilie kočárku Papiwi SKY plní funkci pláštěnky i na hlubokou korbu 
• extra moskytiéra 
• nánožník v barvě kočárku
• oboustranné odnímatelné madlo 
• adaptéry na sedačku Maxi-Cosi a Cybex 
• zvyšovací adaptéry na hluboký díl
• velká přední kola vhodná na zimu

adaptér na Maxi-Cosi a Cybex

pláštěnka v barvě kočárku

adaptér na zvýšení hluboké korby

síťka proti hmyzu

nánožník v barvě kočárku

zimní přední kola slunečník 230 - 111
(není standardní součástí výbavy kočárku)

Sky
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Papi
Na tuto židličku jste čekali! Papiwi PAPI je jednoduchá svou obsluhou, zahrnuje 
všechny funkce, které nároční rodiče očekávají, a to vše za vynikající cenu. 
Přichází v módních barvách, které se hodí do každého interiéru bytu nebo 
domu, takže se za ni rozhodně nebudete stydět!

Jídelní židlička Papiwi PAPI

• 6 poloh výšky sedací části židličky
• 3 polohy zádové opěrky
• 3 polohy jídelního pultíku 
• pevný baner mezi nožičkami dítěte
• snímatelný pultík
• externí koš na hračky pod sedací částí
• 5 bodový bezpečnostní pás
• kompaktní skládací systém

Technické údaje:
Maximální výška sedací části:   88 cm
Minimální výška sedací části:    68 cm
Rozměr po složení:   128 x 30 cm
Váha:    4,3 kg

280-111 black 280-116 berry 280-115 beige 280-117 khaki
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www.papiwi.com

GROUP FASHION, s. r. o.
Mokrá II/353
Zlín 760 01

info@groupfashion.cz
www.groupfashion.cz


