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activity blanket

30629 CIRCUS

activity blanket
with arch + cot cushion

30630

+0m

+0m

KOC DO ZABAWY
Kocyk do zabawy o wymiarach 120 x 120 cm, miękko 
wyścielany, zawierający specjalną fakturę i opcje do sty-
mulowania dziecka podczas zabawy.

MATA GIMNASTYCZNA Z PAŁĄKIEM + 
WYPEŁNIENIE DO ŁÓŻECZKA
Zabawna, wielokolorowa mata do gier i zabaw wyko-
nana z różnych materiałów. Tworzy zmienną przestrzeń 
do gier i zabaw dla niemowlęcia. 

Asortyment kolorów





2 pushchairs

nanuq
103º 115º

127º

138º

150º

1

5

2

6

3 4

7

Dzięki dużej średnicy kół, Nanuq zapewnia łatwe 
prowadzenie w trudnym terenie, swobodnie 
pokonując wszystkie nierówności podłoża. Wózek ten 
jest najbardziej kompaktowym wózkiem na rynku. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego, opatentowanego 
systemu “ball joint”, jest on o 8 cm mniejszy od 
najmniejszego wózka w swojej kategorii, dzięki 
czemu można by go nazwać prawdziwym “wózkiem 
kieszonkowym”.
Inne właściwości:
• Nadaje się do użytku od momentu narodzin.
• Dodatkowe zalety:
   1. 5-pozycyjna regulacja oparcia.
   2. Regulowana rączka.
• Nóżka do pionowego ustawienia wózka.
• Praktyczny uchwyt do przenoszenia.
• Koła o dużej średnicy, doskonale
 sprawdzające się w trudnym terenie (160mm).
• Zawiera barierkę

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

1
2
3
4
5
6

7

Opatentowany system “ball joint ”.
Hamulec ręczny.
Nóżka.
Zawiera barierkę
Profil opony Większa średnica
Rodzaj składania: Wózek typu parasolka, najbardziej 
kompaktowy na rynku.
Rączka z 2-pozycyjną regulacją wysokości.

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Budka  2- Osłona przeciwdeszczowa 3- Kosz

Oddychający

106/109 x 48 x 83 cm

6,3 Kg mniej.

96 x 25,5 x 25 cm
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2153 P58 BLUE INK2153 P52 CHROMATIC

2153 P60 LIBERTY2153 P59 FRAGMENT

NANUQ
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generation pro-fix system
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generation pro-fix system

GENERATION PRO-FIX SYSTEM

PRO-FIX SYSTEM

“Pro Generation” oznacza kamień milowy w zakresie innowacji, 
jakie marka JANÉ wprowadziła do swoich wózków spacerowych 
i różnych systemów wymiennych: gondoli-fotelika Transporter 
2, Nosidła Rebel Pro, gondoli-fotelika Matrix Light 2 oraz Strata. 
To nie tylko zmiana stylistyki produktu, ale przede wszystkim 
zmiana technologiczna: bezpołączeniowy system mocowania ZA 
POMOCĄ JEDNEJ RĘKI, który wcześniej nosił nazwę „Easy-fix” 
a obecnie „Pro-fix”. Ten system mocowania jest wyznacznikiem 
wózków nowej generacji. Są one praktyczniejsze: wyeliminowano 
w nich połączenia pośrednie. Wygodniejsze: obsługuje się je 
jedną ręką, podczas gdy druga ręka może swobodnie zająć się 
dzieckiem w wózku, złapać za rękę drugie dziecko, nieść torbę 
z zakupami itp. Są bezpieczniejsze: mocowanie odbywa się 
w sposób mechaniczny i automatyczny, co uniemożliwia ich 
nieprawidłowy montaż, gdyż w przypadku niedopasowania, 
mechanizm kotwiący nie zadziała.

OBSŁUGA

1 ZAKŁADANIE
Aby zamocować nosidło/gondolę, należy podnieść je jedną ręką za 
pałąk i wsunąć pionowym ruchem do specjalnie przygotowanych 
szczelin w podwoziu, bez konieczności wykonywania 
jakichkolwiek innych czynności przy stelażu wózka.

2 ZDEJMOWANIE
Aby zdjąć nosidło/gondolę ze stelaża wózka, wystarczy po prostu 
nacisnąć jedną ręką przycisk znajdujący się po wewnętrznej 
stronie górnej części pałąka. Przycisk automatycznie odblokowuje 
mocowanie i można zdjąć nosidło/gondolę, ponownie 
wykorzystując do tego tylko jedną rękę.

3 SKŁADANA BUDKA
Ustawienie budki również jest regulowane w bardzo łatwy sposób. 
Obok środkowego przycisku odblokowującego znajduje się 
dźwignia aktywacji budki. Jej naciśnięcie pozwala na ustawienie 
budki w dowolnym położeniu przy pomocy tylko jednej ręki.



6 pushchairs

103º
128º

153º

soloReverse

4

+ +

180 º

138 º

+

*1 2

Kočárek Solo Reverse od Jané poskytuje rodičům větší 
klid a dítěti bezpečí díky speciálnímu designu pro 
obratnou manipulaci ve městě.

Snadné ovládání otočného sedátka poskytuje volbu 
mezi dvěma polohami: dítě může sedět k rodičům buď 
čelem, anebo zády, s výhledem na ulici.

Konstrukce ze 100 %  hliníku s maximální pevností při 
minimální hmotnosti.

1
2

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz  2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa 4- Wersje Formu-

ła i Matrix Light 2 zwierają torbę z przewijakiem.

* ( z wyjątkiem fotelika )

Odwracalne i zdejmowane siedzisko.
Obręcze kół o średnicy 180 mm wykonane z polipropylenu w 
kolorze aluminium, dzięki czemu są lżejsze.

FORMUŁA REBEL TRANSPORTER 2
Auto Group 0

WÓZEK

SYSTEM MATRIX LIGHT 2
Group 0 / 0 +

97 x 55 x 101 cm

8 Kg

90 x 36 x 39 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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2115 475 STYLON

2167 P56 VERMELION

2167 P52 CHROMATIC 2167 P60 LIBERTY

2167 P08 DISTRICT

SOLO REVERSE
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muum
107º

130º

152º

+ +

180 º

138 º

+

1

2 3 4 5 6 7

Jané przedstawia Muum, nowy wózek spacerowy 
łączący ostatnie tendencje projektowe z najbardziej 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 
i wygody. Jané zaprojektował wszechstronny, lekki i 
kompaktowy wózek, który niezwykle łatwo się prowadzi, 
umożliwiając użytkownikom czerpać przyjemność z 
każdego wykonywanego wózkiem ruchu. Siedzisko 
Muum można optymalnie dopasować do pozycji pleców 
dziecka, dzięki niezależnemu ustawieniu oparcia i 
podnóżka w 3 pozycjach. To odwracalne, obszerne i 
niezwykle wygodne siedzisko zapewnia dziecku dużo 
przestrzeni, co mogłoby się wydawać nie do osiągnięcia 
w tak małym wózku! Składanie wózka zarówno z 
siedziskiem, jak i bez siedziska, jest niezwykle proste. 
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 wyciągane, 
co umożliwia bardziej kompaktowe składanie wózka i 
jego wygodniejsze przewożenie i składowanie. 

1
2
3
4
5
6
7

Składanie typu parasolka
Hamulec ręczny
Regulowana rączka 7-pozycyjna
Niezależne zawieszenie przednie
Wyciągane koła tylne
Uchwyt do przenoszenia
Siedzisko wzmocnione „plastrem miodu”

FORMUŁA REBEL MICRO

SYSTEM MATRIX LIGHT 2

WÓZEK

78/108 x 60 x 98 cm

6,6 Kg mniej.

34 x 60 x 75 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający



9

MICRO

MUUM

4

MATRIX LIGHT 2REBEL

*

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz  2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa 4- Wersje Formuła i Matrix Light 2 zwierają 

torbę z przewijakiem. * ( z wyjątkiem fotelika )

Patrz informacja o pasujących nosidłach i gondolach w części Car Safety
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MUUM

5272 P71 HERB5272 P70 EARTH

5272 P73 VIOLET5272 P72 SCARLET
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180 º

138 º

+

+

+

+

+

crossReverse

103º
128º

153º

1 2 3

Nowy wózek Cross R marki Jané został opracowany tak, 
aby był zarówno praktyczny dla rodziców, jak i wygodny 
dla dziecka. Struktura nośna z rur o owalnym przekroju z 
wysoko odpornego aluminium, rozmieszczona w sposób 
umożliwiający teleskopowe składanie (opatentowane) 
o dużej zdolności redukcyjnej sprawia, że wózek ten 
należy do najbardziej kompaktowych wózków na rynku. 
Tylne koła o dużej średnicy umożliwiają wygodną jazdę 
w trudnym terenie.

W zestawie znajduje się również praktyczny kosz z 
odblaskowym pasem bocznym, plastikowy przeźroczysty 
pokrowiec przeciwdeszczowy oraz innowacyjny system 
światełek „leds” rozmieszczonych po bokach poręczy 
z 3 różnymi programami błyskowymi, które zapewniają 
dodatkowy element bezpieczeństwa podczas nocnej 
jazdy w terenie ze słabym oświetleniem. Nowy wózek 
Cross R jest wyposażony w system PRO (opatentowany), 
który umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż 
(przy pomocy tylko jednej ręki) nowych gondoli Jané 
oraz nowych nosideł grupy 0/0+ Matrix Light 2 i 0+ 
Strata. Siedzisko wózka jest odwracalne, tzn. może być 
montowane w dwóch różnych pozycjach: tyłem lub 
przodem do kierunku jazdy.

1

2
3

System diod „LED” z 3 różnymi programami świateł. Dodat-
kowe zabezpieczenie podczas prowadzenia wózka po mieście 
w słabo oświetlonych miejscach.
Hamulec typu STOP&GO.
Odwracalne siedzisko.

FORMUŁA STRATA TRANSPORTER 2

WÓZEK

SYSTEM MATRIX LIGHT 2

FORMUŁA STRATA MICRO

85-108 x 61 x 101 cm

9,9 Kg

91 x 40 x 35 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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MATRIX LIGHT 2

CROSS REVERSE

4

TRANSPORTER 2

STRATA

*

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz 2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa 4- Wersje Formuła i Matrix Light 2 zwierają 

torbę z przewijakiem. * ( z wyjątkiem fotelika )

Patrz informacja o pasujących nosidłach i gondolach w części Car Safety
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2175 P55 MEMORIES2175 P53 GRAPHITE

2175 P59 FRAGMENT2175 P54 SERENITY

CROSS REVERSE
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crossClassic

2235SL P48 CLASSIC-I

STRATA MICRO
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2235SL P49 CLASSIC-II

STRATA MICRO
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+ +

180 º

138 º

+

nomad
108º

140º

4 *
1 2 3

Nomad firmy JANÉ to wózek spacerowy wyposażony 
w najlżejszy system zaczepów Pro-fix firmy JANÉ. 6,5 
Kg czystej mocy, wytrzymały i niezwykle bezpieczny, 
przystosowany do Transporter 2, Strata, Matrix light 2. 
Nomad odkrywa nowe drogi.

• Model miejski i terenowy w jednym.
• Bardzo lekkie podwozie.
• Koła tylne zdejmowane.

1
2
3

Przednie i tylne opony z pianki EVA. 
Dwustronny, zdejmowany daszek.
Torba z paskami odblaskowymi dla większego bezpieczeństwa.

FORMUŁA STRATA TRANSPORTER 2

WÓZEK

SYSTEM MATRIX LIGHT 2

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz  2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa 4- Wersje Formu-

ła i Matrix Light 2 zwierają torbę z przewijakiem. 

* ( z wyjątkiem fotelika )

Patrz informacja o pasujących nosidłach i gondolach w części Car Safety

102 x 61 x 101 cm

6,5 Kg

90 x 61 x 40 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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NOMAD

5275 P08 DISTRICT5275 P58 BLUE INK

5275 P56 VERMELION5275 P53 GRAPHITE
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180 º

138 º

+

+ +

slalomReverse

107º
130º

154º

1 2 3 4 5 6

Nowy Slalom R to nowy wózek zaprojektowany tak, aby 
zapewniał maksymalną wygodę zarówno dla Ciebie, jak i 
dla Twojego dziecka. Duże, pompowane koła sprawiają, 
że jazda wózkiem Slalom Pro jest niezwykle przyjemna. 
Tylna część podwozia w formie odwróconej litery „c” 
umożliwia swobodne stawianie kroków, znacznie 
poprawiając prowadzenie wózka, co w połączeniu z 
silnym, przednim hamulcem tarczowym gwarantuje 
lepszy komfort jazdy.

Struktura nośna z rur z wysoko odpornego aluminium 
anodowanego oraz dopracowana estetyka, nie tylko 
nadają wózkowi nowoczesnego charakteru, ale również 
gwarantują komfort jazdy zarówno w mieście, jak i poza 
miastem.

Slalom R jest wyposażony w system PRO (opatentowany), 
który umożliwia prosty, szybki i bezpieczny montaż (przy 
pomocy tylko jednej ręki) nowych gondoli Jané oraz 
nowych nosideł grupy 0/0+ Matrix Light 2 i 0+ Strata.  

Siedzisko wózka jest odwracalne, tzn. może być 
montowane w dwóch różnych pozycjach: tyłem lub 
przodem do kierunku jazdy.

1
2
3
4
5
6

Tylna część konstrukcji w formie odwróconej litery “C”. 
Hamulec STOP&GO.
Konstrukcja rurowa z aluminium anodowanego.
Silny przedni hamulec tarczowy.
Odwracalne siedzisko.
Więcej miejsca w środku

FORMUŁA STRATA TRANSPORTER 2

WÓZEK

SYSTEM MATRIX LIGHT 2

82-107 x 62 x 113 cm

10 Kg

87 x 62 x 39-48 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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SLALOM REVERSE

4

5278 P54 SERENITY 5278 P08 DISTRICT

5278 P52 CHROMATIC 5278 P57 HARMONY

5278 P59 FRAGMENT

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz 2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa  4- Torba z przewijakiem 5- Pompka

Patrz informacja o pasujących nosidłach i gondolach w części Car Safety



22 pushchairs

110º
125º

142º

rider

+

+

+

+

180 º

138 º

+
4

1

5

2 3

Nowy wózek Rider należy do elity wózków oferowanych 
w katalogu Jané. Jego podwozie z aluminium 
anodowanego zostało wyposażone w innowacyjny 
system (opatentowany) 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 aluminium, wyważona 
geometria i duża średnica kół sprawiają, że jest on 
niezwykle zwinny, wygodny i łatwy w prowadzeniu. 
Doskonałe zawieszenie tylne przy pomocy regulowanego 
amortyzatora zapewnia dziecku wyjątkową wygodę. 
Wysokość leżaka umożliwia używanie wózka Rider 
również w charakterze krzesełka stołowego ze względu 
na to, że doskonale pasuje do wysokości stołu. Podobnie 
jak reszta wózków Jané, Rider jest wyposażony w system 
PRO FIX

1

2
3
4
5

Łatwe rozkładanie wózka nawet wtedy, gdy jedna ręka jest 
zajętą. 
Hamulec ręczny.
Tylna część konstrukcji w formie odwróconej litery “C”. 
Tylne zawieszenie w postaci regulowanego amortyzatora
Odwracalne i zdejmowane siedzisko.

FORMUŁA STRATA MICRO

SYSTEM MATRIX LIGHT 2

FORMUŁA STRATA TRANSPORTER 2

WÓZEK

85-110 x 60 x 93 cm

9,5 Kg mniej.

62 x 60 x 38 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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RIDER

MATRIX LIGHT 2

TRANSPORTER 2

STRATA

MICRO

4

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz 2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa  4- Torba z przewijakiem 5- Pompka

Patrz informacja o pasujących nosidłach i gondolach w części Car Safety
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RIDER

5281 P59 FRAGMENT

5281 P54 SERENITY

5281 P53 GRAPHITE 5281 P55 MEMORIES

5281 P57 HARMONY
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rider classic

5271SL P48 CLASSIC-I
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110º
125º

142º

trider

+ +

180 º

138 º

+

1 2

5 6 7 8

43

TRIDER to nowy wózek firmy Jané, który umożliwi Ci 
swobodne korzystanie z uroków podróży i spacerów. 
Stelaż nowego wózka TRIDER został zaprojektowany 
w minimalistycznym 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, natomiast przednie skrętne kółko 
gwarantuje Ci pełną swobodę ruchów. Doskonałe 
tylne zawieszenie z maksymalnym zakresem pracy i 
regulowanym amortyzatorem zapewnia niemowlęciu 
najwyższy komfort. Siedzenie jest dwustronne, dzięki 
czemu niemowlę będzie mogło korzystać z uroków 
spaceru przyglądając się otoczeniu lub patrząc na 
rodziców. Wysokość siedzenia również pozwala na 
używanie wózka w charakterze krzesełka stołowego, 
ponieważ znakomicie pasuje do wysokości stołu. 
Specjalnie dobrana pozycja siedzenia wózka jest także 
idealna z punktu widzenia zdrowia Twojego 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 aluminium ułatwią 
Ci przewożenie wózka podczas wszelkich podróży. 
Podobnie jak pozostałe wózki firmy Jane, TRIDER został 
wyposażony w system PRO, by umożliwić Ci proste i w 
pełni bezpieczne korzystanie ze wszelkich akcesoriów 
do produktu - homologowanej gondoli Transporter 2 
oraz nosidełek Matrix Light 2 i Strata. 

1
2
3
4
5
6
7
8

Łatwe rozkładanie wózka nawet wtedy, gdy jedna ręka jest zajętą. 
Hamulec ręczny.
Tylna część konstrukcji w formie odwróconej litery “C”. 
Tylne zawieszenie w postaci regulowanego amortyzatora
Odwracalne i zdejmowane siedzisko.
Opona odporna na przebicie.
Wzmocnione widełki.
Układ kierowniczy z blokadą.

FORMUŁA STRATA TRANSPORTER 2

SYSTEM MATRIX LIGHT 2

WÓZEK
83/108 x 60 x 108 cm

10 Kg mniej.

70 x 60 x 39 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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TRIDER

4

TRANSPORTER 2

STRATA MATRIX LIGHT 2

AKCESORIA W ZESTAWIE

1- Kosz 2- Budka 3- Osłona przeciwdeszczowa  4- Torba z przewijakiem 

zapewnia większą funkcjonalność. 

Patrz informacja o pasujących nosidłach i gondolach w części Car Safety
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TRIDER

5301 P55 MEMORIES

5301 P53 GRAPHITE

5301 P59 FRAGMENT

5301 P58 BLUE INK
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micro

5082 P53 GRAPHITE

Nowa gondola Micro JANÉ to praktyczne i lekkie 
rozwiązanie zapewniające łatwy transport i wygodę 
dziecka. Dzięki systemowi Profix, można ją mocować 
zarówno na wszystkich podwoziach kolekcji JANÉ 
2011, jak i na pozostałych podwoziach PRO (patrz 
katalog). Pasy mocujące zapewniają łatwe składanie i 
rozkładanie wózka. Wózek po złożeniu jest niemalże 
płaski, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca w 
bagażniku samochodu lub w domu. Szybkie i 
bezproblemowe składanie sprawia, że wózek doskonale 
się sprawdza w sytuacjach wymagających szybkości 
i niezawodności. Jego nowoczesna stylistyka została 
oparta na konstrukcji z aluminium anodowanego, 
gwarantującego wysoką jakość i wytrzymałość. 
Jednoczęściowe, sztywne dno siedziska jest niezwykle 
wygodne dla dziecka. Budkę można złożyć razem z 
całym wózkiem, bez uszczerbku dla kompaktowości 
jego składania. Gondola Micro posiada pokrowiec na 
nogi zamykany na zamek błyskawiczny, co ułatwia 
dostęp do dziecka.
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MICRO

5082 P54 SERENITY

5082 P59 FRAGMENT

5084 P72 SCARLET

5082 P57 HARMONY

5084 P71 HERB

5082 P55 MEMORIES

5084 P70 EARTH

5084 P73 VIOLET
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107º 115º
127º

138º

150º

nanuq twin

1

5

2

6

3

7

4

Nowy, dwuosobowy wózek NANUQ TWIN został 
specjalnie zaprojektowany dla bliźniąt lub dzieci w 
różnym wieku, nadaje się dla dzieci od momentu 
urodzenia do ukończenia około 3 lat.
NANUQ TWIN zapewnia nową, praktyczną i wygodną 
opcję spacerowania, ponieważ składa się z dwóch 
obszernych siedzeń oddzielnie regulowanych w 5 
różnych ustawieniach, dzięki czemu dziecko zawsze 
może przyjąć najwygodniejszą pozycję.
Jego niezwykle lekka, zwarta konstrukcja zapewnia 
rodzicom niezawodny, mocny pojazd doskonale 
nadający się do wożenia pociech na spacery bez 
konieczności rezygnacji ze zwrotności wózków 
spacerowych typu parasolka.

1
2
3
4
5

6
7

Opatentowany system “ball joint”.
Hamulec ręczny.
Nóżka.
2 blokady składania.
Najbardziej kompaktowy system składania 
parasol w swojej kategorii.
Uchwyty regulowane w dwóch wysokościach.
Dwa daszki z oddzielnym składaniem i rozkładaniem.
Jeden z najlżejszych wózków w swojej kategorii

AKCESORIA W ZESTAWIE 

1- 1 Osłona przeciwdeszczowa 2- 2 Kosz 3- 2 Budka

103/106 x 83 x 83 cm mniej.

11,9 kg mniej.

96 x 45 x 25 cm mniej.

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający



5287 P74 EVERGREEN 5287 P58 BLUE INK

NANUQ TWIN

AKCESORIA W ZESTAWIE 

1- 1 Osłona przeciwdeszczowa 2- 2 Kosz 3- 2 Budka
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100º
120º

100º
126º

powertwinPro

1 2 3 4

Powertwin jest autentycznym wózkiem bliźnia-czym 
nadającym się zarówno dla bliźniaków, jak i dla dzieci 
w różnym wieku. Podczas spacerów na łonie natury 
przeobraża się w prawdziwy i niezwykle komfortowy 
wózek terenowy, bardzo bezpieczny, z kołem 
obrotowym i hamulcami tarczowymi.

1
2
3
4

Silny przedni hamulec tarczowy.
Dla bliźniaków lub dzieci w różnym wieku.
Tak zwinny, jak wózek pojedynczy.
Wózek terenowy.

AKCESORIA W ZESTAWIE 

1- 1 Pompa powietrza 2- 1 Osłona przeciwdeszczowa 3- Kosz 4- 2 Budka

Przednie Siedzenie Ylne Siedzenie

102 x 64 x 120 cm

11,7 Kg

96 x 60 x 49 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający



5286 P53 GRAPHITE 5286 P59 FRAGMENT

POWERTWIN PRO

5286 P57 HARMONY
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SILLA

SISTEMA MATRIX LIGHT 2

110º 108º
130º

145º

125º

142º

180 º

138 º

+ +

twone

1

5

2

6

3

4

Nowy Twone firmy Jané to wózek dwuosobowy o cechach 
wózka jednoosobowego. 
Twone jest ewolucyjny i adaptacyjny, ponieważ w ciągu 
zaledwie kilku sekund można go rozłożyć z wózka 
jednoosobowego w bliźniaczy! Jest równie wygodny i 
bezpieczny, co zwykły, pojedynczy wózek, a ponadto 
zapewni Ci szeroki wachlarz możliwości instalowania 
nosidełek, gondoli i fotelików, które z łatwością 
zamocujesz za pomocą systemu Profix. 
Twone jest niezwykle zwarty i wielofunkcyjny, został 
zaprojektowany specjalnie z myślą o rodzinach, które 
mają już jedno dziecko, bliźnięta lub dwójkę dzieci w 
różnym wieku.
Dopasuj go do swoich indywidualnych upodobań, a 
odkryjesz wiele zaskakujących połączeń!

1
2
3
4
5
6

Składanie typu parasolka
Hamulec ręczny
Regulowana rączka 7-pozycyjna
Niezależne zawieszenie przednie
Wyciągane koła tylne z zasłony.
Dual Pro-fix.

AKCESORIA W ZESTAWIE 
1- 1 Osłona przeciwdeszczowa  2- 1 Kosz 3- 2 Budka
Zobacz informacje na nosidełka zajęciu i nosidełka w sekcji CAR SAFETY.

Górna Dolny

79/108 x 98 x 62 cm

7,5 Kg

30 x 72 x 62 cm

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający



TWONE

5304 P70 EARTH5304 P72 SCARLET

5304 P73 VIOLET5304 P71 HERB
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TWONE

5305 P70 EARTH

5305 P73 VIOLET

5305 P72 SCARLET

5305 P71 HERB

matrix light 2
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table of groups

transporter 2 rebel pro

racingmatrix light 2 

strata

G 0

G 0 0 +

G 0 +

G 0+

G 0 1

W instrukcjach obsługi wszystkich urządzeń przytrzymujących dla dzieci przedstawiono ich prawidłowe położenie wewnątrz pojazdu. 

0-10 Kg

0-13 Kg

0-13 Kg

0-13 Kg

0-18 Kg
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exo basic

montecarlo R1montecarlo

G 1

G 2 3

montecarlo R1 xtend

G 1 2 3

G 2 3

exo

G 1
9-18 Kg

15-36 Kg

9-36 Kg

15-36 Kg

9-18 Kg
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transporter 2 
EUROTEST 2011

A B C D

Transporter 2 to nowa gondola firmy Jané, wygo-
dniejsza i bezpieczniejsza w swojej klasie dzięki 
optymalizacji wszelkich elementów podnoszących 
bezpieczeństwo pod względem konstrukcyjnym, 
technicznym i użytkowym. Struktura plastra miodu 
zwiększa sztywność i wytrzymałość przy minimalnej 
wadze konstrukcji i wraz z podszewką z polistyrenu 
zapewnia maksymalne właściwości pochłaniania 
energii. Nowe zaciski mocujące, łatwiejsze w użyciu, 
zapobiegają obracaniu gondoli, a oprócz tego Trans-
porter 2 został wyposażony w system „misuse” 
uniemożliwiający zamocowanie gondoli z podnie-
sionym oparciem w samochodzie.  Celem zwiększenia 
komfortu Transporter 2 zawiera materiał z membraną 
zapewniający dziecku przepuszczanie powietrza po-
przez regulację strumienia dopływu, dzięki czemu 
pozwala na utrzymanie przyjemnej dla niemowlęcia 
temperatury.
Pro-Fix: Zakładanie i zdejmowanie przy pomocy jednej ręki.

DANE TECHNICZNE

A Wzmocniona struktura typu „plaster miodu” (Honey Comb 
Structure). B Model zawiera karabinki przeciwobrotowe. Zapobie-
gają obracaniu się gondoli, znacznie zwiększając tym samym bezpi-
eczeństwo całej konstrukcji. System zapobiegający nieprawidłowe-
mu mocowaniu (Misuse System). C System wentylacyjny: Tkanina 
membranowa umożliwiająca wentylację i chroniąca dziecko przed 
zimnem. D Pro-Fix JANÉ. System kompatybilny ze wszystkimi 
wózkami JANÉ. 

Grupa  0

   0 - 10 Kg

OdblaskowyWiatroodporny OddychającyWodoodporny
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Solo
Reverse

Cross
Reverse

Slalom
Reverse

Rider NomadTrider

53326 P52 CHROMATIC 53326 P08 DISTRICT 53326 P53 GRAPHITE

53326 P54 SERENITY 53326 P55 MEMORIES 53326 P56 VERMELION 53326 P57 HARMONY

53326 P58 BLUE INK 53326 P59 FRAGMENT 53326 P60 LIBERTY 53326 475 STYLON

Film instruktażowy
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C E G

matrix light 2

Nowa Grupa 0/0+ Matrix Light 2 marki Jané to meta-
morfoza doświadczonego Matrix Jané. Jedyne nosidło 
na rynku (opatentowane), które daje możliwość bez-
piecznego wożenia dziecka w pozycji siedzącej lub 
leżącej. Obydwie pozycje zostały homologowane do 
jazdy samochodem.

DANE TECHNICZNE

A Więcej przestrzeni wewnętrznej. B Lżejsza struktura -20%.  
C Nowe karabinki zaczepów są łatwiejsze i wygodniejsze w uży-
ciu. System załączonych zaczepów. D Klamra przytrzymująca 
G0+. Przytrzymuje samochodowy pas bezpieczeństwa, zwiększa-
jąc w ten sposób stabilność zespołu i polepszając przemieszczenie 
w razie zderzenia. E Dodatkowy wewnętrzny materacyk z wyj-
mowanymi bokami. F Pałąk do przenoszenia. 3-pozycyjny. Można 
odłączyć go od gondoli przyciskając jeden przycisk. G zakładanie 
i zdejmowanie przy pomocy jednej ręki.

Grupa  0 / 0+

   0 - 13 Kg

OdblaskowyWiatroodporny OddychającyWodoodporny
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Cross
Reverse

Slalom
Reverse

Rider NomadTrider Muum Solo
Reverse

Twone

3508 P08 DISTRICT 3508 P52 CHROMATIC3508 P53 GRAPHITE 3508 P54 SERENITY

3508 P55 MEMORIES 3508 P56 VERMELION 3508 P57 HARMONY

3509 P70 EARTH 3509 P71 HERB 3509 P72 SCARLET 3509 P73 VIOLET

3508 P58 BLUE INK 3508 P59 FRAGMENT 3508 P60 LIBERTY

3507 475 STYLON

Film instruktażowy



48 car safety

5093-X09

matrix platform

DANE

Nowa platforma Matrix firmy Jané to akcesorium zaprojek-
towane specjalnie dla ułatwienia instalowania nosidełka 
Matrix light 2 w samochodzie.

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 bezpieczeństwa została 
wyposażona w nóżkę przeciwobrotową o solidnej i wytrzy-
małej konstrukcji, z regulowaną wysokością i głębokością, 
dzięki czemu pasuje do każdego siedzenia.

Jedną z głównych właściwości platformy Matrix jest to, że 
dzięki innowacyjnemu systemowi obrotowemu umożliwia 
ona dziecku podróżowanie w pozycji leżącej w poprzek sie-
dzenia lub siedząc tyłem do kierunku jazdy. 

Instalowanie platformy jest szybkie, proste i bezpieczne. 
Ponadto została wyposażona w oznaczenia pokazujące pra-
widłowe zamocowanie podstawy w pojeździe: dwa zielone 
światełka w okienku oznaczają poprawne zainstalowanie. 

Nowa platforma została zaprojektowana do zamontowa-
nia na stałe w samochodzie, dzięki czemu pozwala unikać 
uciążliwości związanych z ciągłym instalowaniem i odinsta-
lowaniem platformy w pojeździe.  

Platforma Matrix zdała wymagające testy bezpieczeństwa 
wg europejskiej normy ECE R44/04.
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A

B

group 0 +

group 0 

INSTALACJA

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 przypa-
dkach 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 dziec-
ka w przypadku zderzeń bocznych.

Pozycja do 
wkładania dziecka. 
Grupa 0+

Pozycja w czasie  
jazdy. 
Grupa 0+

Film instruktażowy
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strata

A B C

Grupa   0+

   0 - 13 Kg
•STRATA Najbezpieczniejszy wózek w swojej 
kategorii – Eurotest 2008

STRATA to nowe nosidło marki JANÉ, zapro-
jektowane z myślą o zapewnieniu Twojemu 
dziecku wygody i komfortu, szczególnie podczas 
pierwszych miesięcy życia, kiedy to prawidłowa 
pozycja jest fundamentalna dla jego rozwoju. 
Podczas tego pierwszego etapu rozwoju dziec-
ka najzdrowszą pozycją jest pozycja leżąca. Po 
około 4 miesiącach dziecko może zacząć siadać. 
Dzięki systemowi opatentowanemu przez JANÉ, 
STRATA zapewnia Twojemu dziecku zawsze 
najbardziej odpowiednią i wygodną pozycję. 
Łatwiej już nie można.
Teraz STRATA oferuje możliwość zastosowania bazy 
STRATA, która poprawia bezpieczeństwo i wygodę 
mocowania nosidła-fotelika w samochodzie.

DANE TECHNICZNE

A Regulacja pasów szelek barkowych przy pomocy jednego 
przycisku. Pozwala uniknąć konieczności zakładania i zdej-
mowania szelek, kiedy chcemy zmienić ich wysokość.   
B Możliwość stosowania z Bazą. C Tapicerka: Budka: Wodo-
odporny i Wiatroodporny. Oddychająca tkanina wewnętrz-
na, będąca w bezpośrednim kontakcie z ciałem dziecka.

OdblaskowyWiatroodporny OddychającyWodoodporny
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Cross
Reverse

Slalom
Reverse

Rider NomadTrider

3506 P08 DISTRICT 3506 P52 CHROMATIC 3506 P53 GRAPHITE 3506 P55 MEMORIES

3506 P54 SERENITY

3506 P56 VERMELION 3506 P57 HARMONY 3506 P58 BLUE INK 3506 P59 FRAGMENT

Film instruktażowy



52 car safety

strata platform

NAJBEZPIECZNIEJSZY FOTELIK W SWOJEJ KATE-
GORII - EUROTEST 2008

Strata Jané uzyskał maksymalną punktację w Grupie 
fotelików 0+ mocowanych trzypunktowymi pasami 
bezpieczeństwa w europejskim teście przeprowadzon-
ym przez ekspertów w zakresie bezpieczeństwa dzieci 
oraz przez organizacje konsumenckie.

To nie tylko najbezpieczniejszy fotelik samochodowy, 
ale również jedyny fotelik wspomagający rozwój płuc 
Twojego dziecka.

Podwójnie chroniony zagłówek dziecka: z jednej strony 
ochronę stanowi sam zagłówek, z drugiej strony korpus 
(wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości; 
nadający się do recyklingu). Cała powierzchnia, z 
którą styka się dziecko, jest chroniona materiałem 
pochłaniającym siłę uderzenia.

Zintegrowane pięciopunktowe szelki bezpieczeństwa 
zapewniają większą powierzchnię mocowania, co daje 
większy poziom ochrony.
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5091-X09

A

B

D

C

Film instruktażowy

Upínací deska Strata od Jané je doplňkem určeným k 
usnadnění upevnění autosedačky Strata ve vozidle. 
Upínací deska Strata splňuje náročné požadavky 
bezpečnostních testů v souladu s evropskou 
směrnicí ECE R44/04.
Je polouniverzální, to znamená, že je kompatibilní 
s většinou automobilových sedadel, a ve vozech, 
které jsou uvedeny v seznamu výrobce, je dokonce 
plně kompatibilní. 

DÍLY UPÍNACÍ DESKY STRATA
A Upínací deska
B Upínací systém PROFIX
C Podpěra pro zabránění rotace
D Ukotvení Isofix.
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strata platform

ISOFIX ECE R44/ 04 kategorie: polouniverzální
Nové upínání pomocí systému PROFIX umožňuje 
upevnit a uvolnit autosedačku STRATA jednou rukou 
během několika vteřin.

Systém s výškově stavitelnou podpěrou Support Leg 
zabraňující rotaci. Možnost nastavení do 7 výškových 
poloh a upevnění do většiny automobilů na trhu.

Na webové stránce www.jane.es naleznete seznam 
kompatibilních vozidel.

CHARAKTERYSTYKA: 
Nadměrně pohodlné připevnění jedním pohybem.
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Baza ISOFIX 3-ej generacji nie tylko oznacza ogromny 
postęp w bezpieczeństwie, ale również ogromną wy-
godę, gdyż można ją pozostawić zamontowaną w sa-
mochodzie. Oprócz oszczędności czasu, w każdym mo-
mencie wiemy, czy baza jest zamontowana prawidłowo. 
Jedną z największych zalet fotelika STRATA jest to, że 
jest on montowany i demontowany przy pomocy jed-
nego „kliknięcia”. Dzięki praktycznemu systemowi Pro
-Fix, mocowanie i zdejmowanie fotelika wykonuje się 
jedną ręką. Odnosi się to zarówno do mocowania na 
wózku, jak i na bazie ISOFIX. Wykonanie tych czynności 
to zaledwie jeden ruch ręki.

Maksymalna wygoda jednego kliknięcia
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rebel pro

B C D E

3 Kg 

REBEL PRO to niezwykle lekki fotelik firmy Jané (waży 
zaledwie 3 kg!) Jego nowa konstrukcja gwarantuje 
dużą odporność na uderzenia.
Pro-Fix: Zakładanie i zdejmowanie przy pomocy jednej ręki. 

DANE TECHNICZNE

A Tapicerka: Budka: Wodoodporny i Wiatroodporny. Oddycha-
jąca tkanina wewnętrzna, będąca w bezpośrednim kontakcie z 
ciałem dziecka. B System Pro-Fix: zakładanie i zdejmowanie przy 
pomocy jednej ręki. C Szelki bezpieczeństwa. D Superlekki. 
E Trzeci krok ku większej wygodzie i bezpieczeństwu.

Grupa  0+

   0 - 13 Kg

OdblaskowyWiatroodporny OddychającyWodoodporny



57

Solo
Reverse

Muum

3433 P08 DISTRICT 3433 P52 CHROMATIC

3432 475 STYLON

3433 P56 VERMELION

3433 P60 LIBERTY 

3434 P72 SCARLET

3434 P70 EARTH 

3434 P71 HERB 3434 P73 VIOLET 
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racing

E

A B C D

DANE TECHNICZNE

A Pasy antypoślizgowe: Zapewniają pewne i wygodne utrzyma-
nie dziecka w foteliku, polepszając w ten sposób jego bezpie-
czeństwo. B Tylne okienko: Dostęp do pasów bezpieczeństwa 
przez tylne okienko. C Ochrona tapicerki: Konstrukcja chroni 
tapicerkę w samochodzie. D Blokada bujania: Lowrider Grupo 0. 
Wysokość bazy równoważy położenie fotelika samochodowego. 
E Wielopozycyjne oparcie: Grupo 0 > 1.

Grupa  0 > 1

   0 - 18 Kg

Zaraz po swoich narodzinach fotelik RACING firmy 
Jané uzyskał maksymalną liczbę punktów w kate-
gorii bezpieczeństwa podczas próby Eurotest 2005. 
Od tego czasu wprowadzono doń same udoskona-
lenia: pasy przeciwpoślizgowe, system ograniczający 
kołysanie, wielopozycyjne oparcie z regulacją nachyle-
nia; wewnętrzny, oddychający materiał pozostający w 
styczności z niemowlęciem…

• Najlepszy wynik EUROTEST 2005
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exo basic

EXO BASIC to nowy fotelik grupy I firmy Jané. EXO 
BASIC jest lżejszy i wytrzymalszy dzięki zastosowaniu 
wewnętrznego materiału absorbującego oraz z uwagi 
na szerokie boczne osłony zwiększające absorpcję 
uderzeń. 

Fotelik EXO BASIC jest instalowany w pojeździe w 
prosty i bezpieczny sposób za pomocą zaczepów 
Isofix zapewniających większą stabilność wózka na 
wypadek stłuczek i przemieszczeń.
Dziecko będzie zawsze podróżowało bezpiecznie w 
foteliku, ponieważ został wyposażony w trzeci prze-
ciwobrotowy punkt zaczepienia lub w podpórkę Su-
pport Leg. Z uwagi na konstrukcję jest niezwykle łatwy 
w instalowaniu i pasuje do większości pojazdów. 

Fotelik EXO BASIC został dopuszczony jako urządzenie 
przytrzymujące dla dzieci do stosowania w samocho-
dach na podstawie znakomitych wyników uzyskanych 
podczas rygorystycznych testów przeprowadzonych 
wg europejskich norm. 

Grupa  1

Oto nowy fotelik bezpieczeństwa zapewniający wygo-
dniejsze, prostsze i bezpieczniejsze zamocowanie.

   9 - 18 Kg

Oddychający
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A EXO Basic with ISOFIX

exo basic

1 3

2

4

INSTALACJA EXO Z ISOFIX:
• ISOFIX ECE R44/ 04 kategoria uniwersalna. 

Fotelik Exo może być instalowany za pomocą 

systemu ISOFIX we wszystkich pojazdach 

zawierających zaczepy.

Zwalniacze ISOFIX.

Pokrętło do regulowania systemu ISOFIX.

Test.  

Support Leg (w zestawie).     

1
2
3
4
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B EXO Basic with 3-point seat belt

TECHNICAL CHARACTERISTICSA B

321 4 5

DANE TECHNICZNE
• Homologowany zgodnie z europejską 
normą ECE R44/04, numer E9-041038

1 Regulacja wysokości pasów barkowych poprzez prze-
sunięcie zagłówka.
2  Wewnętrzny materiał pochłaniający siłę uderzenia. 
3 Okienka wentylacyjne. 
4 Odchylane siedzisko.
5 Zdejmowana tapicerka, łatwa do czyszczenia.

MOCOWANIE EXO PRZY POMOCY TRZY-
PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA:

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
ECE R44/04 Uniwersalny.

Film instruktażowy
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EUROTEST 2010
exo

Fotelik Exo firmy Jané uzyskał maksymalnč liczbč punk-
tów podczas próby Eurotest 2010 w kategorii fotelików 
Grupa 1 z systemem ISOFIX mocowanych przodem do 
kierunku jazdy.

Grupa  1

   9 - 18 Kg

• Pierwszy fotelik samochodowy z ekskluzywnym pneu-
matycznym systemem pochłaniania energii uderzeń.
Oto nadeszła 3-cia generacja fotelików samochodo-
wych: fotelik EXO. Pierwszy fotelik wyposażony w za-
awansowany pneumatyczny system absorpcji uderzeń i 
jedyny fotelik oferujący aż trzy nowe patenty światowe 
z zakresu bezpieczeństwa: elektroniczny system wykry-
wania mocowań ISOFIX, napinanie szelek z redukcją 
przemieszczenia i zsynchronizowana regulacja szelek i 
pasa krokowego.

EXO FIRMY JANÉ – 4 GWIAZDKI
Fotelik EXO firmy Jané zdobył 4 gwiazdki w czasie pró-
by Eurotest 2010, czyli MAKSYMALNĄ liczbę punktów 
w kategorii fotelików Grupa 1 z systemem ISOFIX mo-
cowanych przodem do kierunku jazdy. 
LICZY SIĘ KAŻDY SZCZEGÓŁ
Owe doskonałe rezultaty nie są bynajmniej dziełem 
przypadku, lecz owocem wielogodzinnej pracy i badań 
w połączeniu z dyspozycyjnością naszego znakomitego 
laboratorium (Jane Research Center) i to właśnie dzię-
ki nim osiągnięcie tak wspaniałych wyników stało się 
możliwe. 
Opatentowany system absorpcji uderzeń miał wpływ na 
uzyskanie najwyższej oceny pod względem bezpieczeń-
stwa. Elektroniczne urządzenie zapewniające prawidłowe 
zamocowanie fotelika również przyczyniło się do zdobycia 
4 gwiazdek. 

Exo jané: fotelik samochodowy z systemem mo-
cowania isofix 3-ej generacji
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A2

A3

1
3

2

4
1

A1

exo

A EXO with ISOFIX

Instalacja prawidłowa Instalacja nieprawidłowa Niski poziom baterii

INSTALACJA EXO Z ISOFIX:

• ISOFIX ECE R44/04 kategoria Uniwersalna.
A1 System przeciwobrotowy z górnym pasem mo-
cującym Top Tether (kategoria uniwersalna). EXO 
można zainstalować z ISOFIX we wszystkich samo-
chodach wyposażonych w punkt mocowania gór-
nego pasa mocującego Top Tether (patrz instrukcja 
samochodu). A2  Regulowana długość mocowań 
ISOFIX za pośrednictwem tłoka pneumatycznego, 
który w razie wypadku pochłania siłę uderzenia. A3  
Elektroniczny system wykrywania.

Zwalniacze ISOFIX.

Pokrętło do regulowania systemu ISOFIX.

Test.

Alarm wizualny i dźwiękowy. 

1
2
3
4
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TECHNICAL CHARACTERISTICSA B

321 4 5

B EXO with 3-point seat belt

DANE TECHNICZNE
• Homologowany zgodnie z europejską 
normą ECE R44/04, numer E9-041038

1  Regulacja wysokości pasów barkowych poprzez prze-
sunięcie zagłówka.
2   Wewnętrzny materiał pochłaniający siłę uderzenia. 
3  Okienka wentylacyjne. 
4  Odchylane siedzisko.
5  Zdejmowana tapicerka, łatwa do czyszczenia.

Film instruktażowy

MOCOWANIE EXO PRZY POMOCY TRZY-
PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA:

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
ECE R44/04 Uniwersalny.
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exo

Obecnie większość fotelików samochodowych jest 
wyposażonych w system mocowania ISOFIX - sztywne 
urządzenie znajdujące się w podstawie fotelika, dzięki 
któremu fotelik jest mocowany do struktury pojazdu 
tak, aby w razie kolizji uniknąć jego przemieszczania 
się. W porównaniu z tradycyjnym systemem mocowania 
przy pomocy samochodowych pasów bezpieczeństwa, 
instalacja fotelików ISOFIX w samochodzie jest o wiele 
łatwiejsza. Foteliki te oferują 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, zmniejszając w 
ten sposób negatywny wpływ kolizji na dziecko.

FOTELIK EXO I SIŁY G

Co to są siły G? Siły G to siły, które działają na obiekt 
poddany przyspieszeniu układu, w którym się znajduje. 
W przypadku fotelików samochodowych siłą tą jest siła 
bezwładności działająca na fotelik - czyli na dziecko – 
w momencie zderzenia. Oznacza to, że im siły G będą 
mniejsze, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo 
wystąpienia obrażeń dziecka w przypadku kolizji.

EXO JANÉ:
ISOFIX 3-EJ GENERACJI
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Opatentowany system 
pochłaniania energii uderzeń

EXO Jané został wyposażony w tłok 
pneumatyczny, który absorbuje ener-
gię uderzeń i redukuje efekt zwalniania 
prędkości nawet do 4 G w porównaniu z 
konwencjonalnymi systemami ISOFIX. W 
razie kolizji tłok pneumatyczny absorbuje 
znaczną część siły uderzenia, amortyzu-
jąc je i sprawiając, że jest ono łagodniej-
sze. Unika się w ten sposób twardych i 
gwałtownych wstrząsów, które mają 
miejsce w przypadku innych fotelików.  
Ten wyjątkowy system jest jedynym opa-
tentowanym systemem tego rodzaju na 
rynku, co wyróżnia fotelik EXO na tle 
innych fotelików, plasując go na pozycji 
jednego z najbezpieczniejszych fotelików 
samochodowych w swojej kategorii.

Elektroniczny system zapewniający 
prawidłową instalację fotelika 

Aby fotelik samochodowy był bezpiecz-
ny, konieczna jest jego prawidłowa 
instalacja. Dlatego też EXO został wy-
posażony w elektroniczny system, któ-
ry wykrywa i powiadamia (za pomocą 
przedniej sygnalizacji świetlnej i dźwię-
kowej), czy mocowania ISOFIX zostały 
prawidłowo zainstalowane.  System 
uruchamia się automatycznie w mo-
mencie zakładania fotelika na bazę ISO-
FIX. Oprócz tego później również można 
sprawdzić prawidłowe zamocowanie fo-
telika, przyciskając przycisk “TEST”.

Zsynchronizowana regulacja szelek 
i pasa krokowego / opatentowany 
system napinania szelek

Fotelik EXO marki Jané został wyposażo-
ny w wyjątkowy system łatwego i intu-
icyjnego napinania szelek, zapewniający 
maksymalne bezpieczeństwo dziecka. 
System umożliwia regulację wysokości 
szelek poprzez przesunięcie zagłówka i 
jednoczesne automatyczne wysunięcie 
pasa krokowego.
Ponadto fotelik EXO posiada opaten-
towany system napinania szelek, redu-
kujący przemieszczenie dziecka w razie 
wypadku. Dzięki temu systemowi szelki 
napinane są poprzez pasy biodrowe, 
podczas gdy w większości fotelików 
napięcie odbywa się poprzez pasy bar-
kowe.
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EXO SUPPORT LEG

5081

exo support leg

EXO Support Leg jest dodatkowym zabezpieczeniem 
stosowanym wraz z urządzeniem przytrzymującym dla 
dzieci EXO JANÉ.

Urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX powinny 
posiadać trzeci, przeciwobrotowy punkt mocowania. 
EXO jest wyposażony w zaczep typu Top-Tether (górny 
pasek mocujący), który mocuje się do zaczepu znajdu-
jącego się w samochodzie.

EXO Support Leg zastępuje zaczep Top-Tether w przy-
padku, gdy samochód nie posiada odpowiednich zac-
zepów lub gdy są one niedostępne.

EXO SUPPORT LEG
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Instalacja tej konstrukcji jest niezwykle prosta: wystarczy 
jeden ruch, aby przymocować ją do EXO (patrz załączo-
ne zdjęcia). Support Leg sprawia, że fotelik Exo można 
stosować w większości samochodów. Lista kompatybil-
nych samochodów znajduje się na stronie JANÉ: 
www.jane.es

INSTALACJA
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MONTECARLO R1

montecarlo

E

A B

F

C

G

D

9 - 36 Kg
Group 1 > 2 > 3
MONTECARLO R1 + XTEND

MONTECARLO to wielogrupowy fotelik samochodowy, 
zaprojektowany tak, aby było możliwe jego dosto-
sowanie do dziecka na każdym etapie jego wzrostu. 
Dzięki systemowi integralnej regulacji, polegającemu 
na ustawieniu wysokości oparcia i szerokości fote-
lika, poprzez regulację boków zagłówka oraz części 
lędźwiowej, zapewnia całkowitą ochronę boczną. 

DANE TECHNICZNE

A Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA: MONTECARLO to fote-
lik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, 
zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka na każdym 
etapie rozwoju.
B  Maksymalna ochrona dzięki udoskonalonej bocznej amortyzacji 
C AUTO: MONTECARLO R1 / R1+ XTEND został wyposażony w 
system ISOFIX do mocowania podstawy siedzenia.
D HOMOLOGACJA: Aluminiowa konstrukcja zwiększa ochronę o 
70% w stosunku do tradycyjnych systemów. 
E NOWY OTWÓR NA PAS: Udoskonalony otwór na pas pozwala 
na idealne dopasowanie skośnej części pasa bezpieczeństwa poja-
zdu do wysokości ramion dziecka. 
F WENTYLACJA: Ergonomiczna konstrukcja z otworami wentyla-
cyjnymi ułatwiającymi dziecku przepuszczanie powietrza.
G Xtend to Poduszka Ochronna, która po zainstalowaniu w fote-
likach Grupy 2 i 3 umożliwia przekształcenie ich w foteliki Grupy 
1, 2 i 3 (dla dzieci o wadze od 9 do 36 kg). Grupa 2,3 (dla dzieci o 
wadze od 15 do 36 kg).

MONTECARLO

Trwały i 

plamoodporny

Wiatroodporny OddychającyWodoodporny
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Film instruktażowy
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4554 P78  TERRACOTA

4554 P76  FIRE4554 P75  FOSCO

4554 P79  ONIX

montecarlo R1

Film instruktażowy

Trwały i 

plamoodporny

Wiatroodporny OddychającyWodoodporny
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4558 P78 TERRACOTA

4558 P76 FIRE4558 P75 FOSCO

4558 P79 ONIX

montecarlo R1 + xtend

Film instruktażowy

Trwały i 

plamoodporny

Wiatroodporny OddychającyWodoodporny
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4549 J36 NEGRO CARBÓN

xtend
Grupa 1>2>3

   9 - 36 Kg przybliżony

Osłona tułowia XTEND to dodatkowy element zabez-
pieczający stosowany razem z urządzeniami przytrzy-
mującymi dla dzieci, który nosi techniczną nazwę IM-
PACT SHIELD.

IMPACT SHIELD to pewnego rodzaju poduszka ochron-
na, która po zainstalowaniu na fotelikach Grupa 2 i 3, 
umożliwia ich stosowanie jako foteliki Grupa 1, 2 i 3. 

Dzięki tej łatwej w użyciu osłony, dzieci o wadze od 9 
do 18 kg (Grupa 1) mogą podróżować w fotelikach 
przewidzianych dla Grupa 2 i 3 (od 15 do 36 kg). Tak 
więc montując XTEND na jednym z poniższych foteli-
ków Jané, poszerzamy ich zastosowanie dla dzieci o 
wadze od 9 do 36 kg.

XTEND marki JANÉ może być stosowany na różnych 
modelach Grupa 2 i 3:
• Jané Montecarlo 
• Jané Montecarlo Plus
• Indy Plus Team
• Jané Montecarlo R1
• Jané Indy

Poduszka XTEND jest wykonana ze styropianu, który 
pomimo swojej lekkości, wykazuje wysoką zdolność 
pochłaniania energii uderzenia w razie wypadku.
Ponadto jest ona wyposażona w okienka wentylacyjne, 
zapewniające dziecku większą wygodę i komfort ter-
miczny.
Poduszkę montuje się przy pomocy trzypunktowych 
pasów bezpieczeństwa.

OSŁONA TUŁOWIA XTEND
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montecarlo 
montecarlo R1
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fold

6124 P63

6124 P64

6124 P47

6124 J61

6124 P62

100% ALUMINIUM

+0m → 9kg

Ultralekki leżaczek-bujaczek ze stelażem z aluminium 
100%. Regulowane 3-pozycyjne oparcie do spania, 
odpoczynku i zabawy. Superkompaktowe składanie, 
miękka, zdejmowana i łatwa do czyszczenia tapi-
cerka.

SUPERLEKKI 2,9 KG.
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evolution

6109 P63

6109 P646109 J61

6109 P47

6109 P62

2 BABY MELODIES VIBRATION

Leżaczek
+0m → 9kg

Krzesełko dziecięce
→ 36m

Nowy leżaczek-bujaczek. Superkompaktowe składanie, 
podnóżek i wielopozycyjne oparcie do spania, odpo-
czynku i zabawy.  Miękka tapicerka, zdejmowana i łatwa 
do czyszczenia. Z pałąkiem z zabawkami pasującym do 
nadruku.
Po rozłożeniu: 48 x 72 x 62 wys   
Po złożeniu: 77 x 51 x 18 wys
4 kg
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6268 P63

6268 J61 6268 P64

6268 P47

6268 P62

mega

+6m → 36m

3-pozycyjna regulacja oparcia. 6-pozycyjne ustawienie 
wysokości. 3-pozycyjne ustawienie tacki. Składane do 
małych rozmiarów. Zawiera kieszeń dolną. Tylny wspor-
nik tacki.
Po rozłożeniu: 55 x 81 x 103 wys       
Po złożeniu: 55 x 38 x 89 wys
9 kg
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6242 P63

6242 P64

6242 P47

6242 J61

6242 P62

activa evo

+6m → 36m

4-pozycyjna regulacja oparcia. Niska pozycja krzesełka. 
3-pozycyjne ustawienie tacki.
Po rozłożeniu: 53 x 58 x 104  wys
10 kg
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move evo

6202 P63

6202 P64

6202 P47

6202 J61

6202 P62

Nowe krzesełko dla dzieci, które można przekształcić 
w krzesełko do karmienia, mocując je na krześle dla 
dorosłych przy pomocy dwóch pasów.  Wyposażone w 
pas bezpieczeństwa, tackę i miękko podbitą, zdejmowaną 
i łatwą do czyszczenia tapicerkę. Niska waga i niewielkie 
rozmiary. W zestawie torba do transportu.
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formula kid / team NEW

6431 G74

6427 P63

6427 P64

6431 G71

6427 P62

6427 J61

+6m → 12kg

Innowacyjne wzornictwo i sportowy styl. Wielo-
funkcyjna tacka i regulowane 3-pozycyjne oparcie. 
Wyposażony w elastyczny zderzak okalający dolną 
podstawę, chroniący przed uszkodzeniem drzwi i 
ścian wskutek uderzeń. Miękko podbita, szeroko 
obejmująca, zdejmowana i łatwa do czyszczenia tapi-
cerka. Mechanizm blokujący ruch w przypadku napo-
tkania na stopień.
Rozmiary po złożeniu: 67 x 72 x 42 cm
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duo level

6827 P63

6827 P64

6827 P47

6827 J61

6827 P62

Horní úroveň
+0 měsíců → 3 až 4 měsíce (do chvíle, než si dítě začne 
sedat nebo se zvedat na rukách) 
Postýlka umožňující 2 různé výšky matrace a 
usnadňující přístup k dítěti v postýlce.
Rozložené: s kolečky 127 x 73 x 76 výš        
Složené: 24 x 24 x 76 výš
11 kg
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travel fun

6840 J90

6840 J61

Nowy kojec podróżny, doskonały do pierwszych za-
baw niemowlęcia.  Składany do małych rozmiarów. 
Zawiera kółka ułatwiające przewożenie.
Po rozłożeniu: z koła 108 x 101 x 82.5wys       
Po złożeniu: 27 x 27 x 82,5 wys
12,5 kg
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SOBREBIDÉ NEW

6620 P63

6620 P64

6620 P47

6620 J61

6620 P62

flip

+0m → 15kg

Aluminiowe podwozie
Nowa wanienka-przewijak, niezwykle lekka
i wytrzymała.
Ergonomiczna, wytrzymała wanienka dla 2 etapów 
rozwoju dziecka.
Składana do małych rozmiarów. 
Rozłożona: 85x52,5x106 wys.
Złożona:85x26x98 wys.
Niezwykle lekka: 8,5 kg
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6603 H74

6603 000

6603 P52

ergonomic bathtub + stand

+0m → 12m

Ergonomiczna Wanienka + Stojak 
Nowy kojec podróżny, doskonały do pierwszych za-
baw niemowlęcia.  Składany do małych rozmiarów. 
Zawiera kółka ułatwiające przewożenie.
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air jumper

6009 P64

6009 J61

6009 P63

+6m → 12kg

Nowy skoczek z bocznym pompowanym ochra-
niaczem pozwalającym uniknąć uderzeń i otarć. 
Wewnątrz znajdują się grzechotki, które grzechoczą 
w rytm podskoków dziecka, pobudzając w ten sposób 
jego odruchy.
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electronics
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mini goumi

functions
10500

accessories included

End

+ -

Czas gotowania Zakończenie gotowania Szybkie rozdrabnianie

Wolne rozdrabnianie Cykl został przerwany 
z powodu braku wody

 Wydłużanie/Skracanie 
czasu gotowania

Szybkie gotowanie

Wolne gotowanie1,1 lt0,85 lt

W SPRZEDAŻY OD MAJA
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recipe book

4-6
months

6-8
months

8-12 12+
months months

R
EC

ET
A

S

De 4 a 6 meses:

De 6 a 8 meses:

2Crema de calabaza, zanahoria y 

mató (requesón)

70 grs. de calabaza, 80 grs. de zanahoria, 10 grs. 

de mató, 1/2 cucharada de aceite oliva.

Función: Vapor suave 20 min. y tritu
rar.

Toque gourmet: añadir el mató en el último mo-

mento del puré sin cocinar.

3Compota de plátano, manzana 

y jugo de mandarina

70 grs. de manzana, 40 grs. de plátano y 60 grs. 

de mandarina.

Función: Vapor suave  25 min. y tritu
rar.

Toque gourmet: durante la cocción añadir una 

ramita de canela y eliminar antes de tritu
rar (1/4

 

de ramita).

5Merluza con arroz

15 grs. de merluza, 100 gr. de arroz previa-

mente cocido y 5 grs. de mantequilla.

Función: Vapor suave 15 min. y triturar.

Toque gourmet: añadir al final un poco de enel-

do fresco.

4Pavo, calabacín y acelgas

15 grs. de pechuga de pavo, 100 grs. de ca-

labacín , 100 grs. de acelgas y una cuchara-

da de aceite de oliva.

Función: Vapor suave 25 min. y triturar.

Toque gourmet: añadir un poco de parmesano 

rallado.

6Yogur de pera y melocotón

70 grs. de pera, 50 grs. de melocotón y 50 

grs. de yogur natural.

Función: Triturar y mezclar con el yogur.

Toque gourmet: al tritu
rar la fruta añadir dos 

hojas de menta fresca.

1Crema de patata y

judías verdes

60 grs. de patatas, 50 grs. de judías verdes.

Función: Vapor suave 20 min. y triturar.

Toque gourmet: añadir una rama de tomillo y 

aceite de oliva.

Mini Goumi zawiera praktyczną książkę kulinarną autorstwa kuchar-
za Mirko Carturana, opartą na zdrowym i kreatywnym podejściu do 
żywienia.
W owym zestawie stworzonym specjalnie dla naszych milusińskich 
znajdziesz zarówno nowe, proste w przygotowaniu przepisy, jak 
również wiele różnych propozycji dla prawdziwych koneserów, 
dzięki którym tradycyjne puree i kaszki zyskają na oryginalności.
Ponadto dzięki zastosowaniu nowych technik gotowania możliwe 
jest również przyrządzenie bardziej wyszukanych potraw, takich jak 
diabeł morski w papilotach, risotta, faszerowane roladki z soli, itp.
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ultra fast car-home
bottle warmer

universal sterilizer

10362

5042250112

10342

ultrasonic humidifier rechargeable b.m.

MAX-MIN FLOW
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sincro vision

CLICK

CABEZAL ROTATORIO

50417

sincro nano

50424

<=18 Cº 19 Cº - 27 Cº >=28 Cº

ELEKTRONICZNA NIANIA – ŁADOWALNA

Duży zasięg transmisji: do 400 m na otwartej przestr-
zeni. 2 przełączalne kanały z 4 kodami cyfrowymi (8 
subkanałów) Filtr przeciwzakłóceniowy. Tryb wibracji 
odbiornika. Superpłaski odbiornik (19 mm). Nadajnik 
wyposażony w mikrofon z regulowaną czułością. Od-
biornik z baterią wielokrotnego ładowania. Wizualny i 
dźwiękowy alarm utraty zasięgu. Wizualny wskaźnik 
niskiego poziomu baterii odbiornika. Światełko nocne 
wbudowane w nadajnik, z możliwością automatycznej 
aktywacji w momencie, gdy dziecko zaczyna płakać. 
Wizualny wskaźnik poziomu głośności w odbiorniku. 
Aktywacja głosem: odbiornik nie reaguje do mo-
mentu odbioru odpowiedniego sygnału z nadajnika, 
eliminując szumy statyczne i pochodzące z otoczenia. 
W zestawie dwa adaptery 230 V.

CYFROWA ELEKTRONICZNA NIANIA Z KAMERĄ

Przekaz cyfrowy. Komunikacja dwukierunkowa: os-
oba dorosła może komunikować się z dzieckiem. 
33 automatycznie przełączalne kanały z filtrem 
przeciwzakłóceniowym. Odbiornik z baterią wielokrot-
nego ładowania: może działać na prąd lub baterię 
wielokrotnego ładowania (w zestawie). Ładowarka 
wbudowana w odbiornik. Wskaźnik niskiego poziomu 
baterii odbiornika. Wizualny i dźwiękowy alarm utraty 
zasięgu. Światełko nocne w nadajniku. Ekran kolo-
rowy TFT 2,36”. Kamera działa również w ciemności. 
Automatyczna zmiana trybu między trybem dziennym 
i nocnym. Aktywacja głosem. Superczuły mikrofon 
wbudowany w nadajnik. W zestawie dwa adaptery 
230 V.
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060303 P62 CHABIDOULE 060303 P69 IMAGINE

bag-high chair with compartments

TORBA-KRZESEŁKO Z PRZEGRÓDKAMI
Praktyczne krzesełko podwyższające zmieniane w torbę ze sztyw-
ną, wewnętrzną konstrukcją celem ochrony zawartości. Mocowane 
do krzesła osoby dorosłej od strony siedzenia i oparcia w szybki, 
bezpieczny sposób. Watowana tapicerka odporna na pranie i ude-
rzenia podczas przenoszenia i przewożenia. Lekkie, zajmuje niewie-
le miejsca. Posiada zewnętrzne kieszenie w celu ułatwienia dostępu 
do wewnątrz.



95



96 kids zone
60241 P59 FRAGMENT

60241 P53 GRAPHITE

60241 P80 TOPPING FLUOR

60241 P54 SERENITY

travel baby carrier
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nest plus

ŚPIWÓR DO WÓZKA NEST PLUS
Oryginalny i funkcjonalny śpiwór opracowany z myślą 
ochronie dziecka nawet w najmroźniejsze dni. Uni-
wersalny. Ciepła polarowa podszewka anti-pilling. 
Oddychający i wodoodporny materiał zewnętrzny. 
Całkowicie zdejmowane, wielopozycyjne pokrycie, 
pozwalające bardziej lub mniej przykryć dziecko w 
zależności od pogody. Różne sposoby mocowania do 
wózka: przy pomocy tylnych pasków lub przy pomocy 
rzepów. Długość śpiwora można skrócić, dzięki klam-
rom umieszczonym w jego tylnej części. Ochraniacz 
okolicy stóp. Prać w zimnej wodzie. Poliester lub ny-
lon, w zależności od modelu.

Uniwersalny

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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080473 P52 CHROMATIC

080473 P54 SERENITY

080473 P59 FRAGMENT

080473 P53 GRAPHITE

080473 P55 MEMORIES
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moom footmuff

ŚPIWÓR GRUPA 0 MOOM
Uniwersalny, nadaje się dla wszystkich grup. Dzięki 
polarowej podszewce, śpiwór jest nieprzemakalny, 
ciepły i oddychający. Pokrycie jest całkowicie zde-
jmowane. Bardzo proste zakładanie, dzięki dużemu 
otworowi tylnemu. Poliester lub nylon, w zależności 
od modelu.

Uniwersalny

Nowy model ze zdejmowaną pokrywą

Wodoodporny Wiatroodporny Trwały i
plamoodporn

Oddychający
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080474 P52 CHROMATIC

080474 P54 SERENITY

080474 P55 MEMORIES 080474 P53 GRAPHITE

080474 P59 FRAGMENT
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080475 P67 MIDNIGHT080475 P62 CHABIDOULE

080475 P68 MOMENTS

080475 P80 TOPPING FLUOR

spring baby bag

SPRING BABY BAG
Wiosenny śpiwór przeznaczony do wózków spacerowych. 
Zaprojektowany z myślą o chłodniejszych, letnich dniach 
lub o zastosowaniu podczas wiosennej pory. Mocowany na 
różne sposoby do wózka. Długość jest regulowana przy po-
mocy spinaczy. Z osłoną na stopy.

Wyjmowany Wewnętrzny Materiał
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+36m

+9m

050301C01

050303C01

050305C01

neck pillow

PODUSZKA POD KARK
Miękka i zabawna poduszka pod kark, która pomoże 
dziecku utrzymać głowę w wygodnej pozycji, kiedy śpi 
w foteliku samochodowym.



104kids zone

82 x 52 cm80229 P59 FRAGMENT 80229 P57 HARMONY

mattress pad stroller reversible

MATERACYK UNIWERSALNY
Przyjemny w dotyku, letni materacyk do wózka Two-
jego dziecka. Uniwersalny: pasuje nawet do najmniej-
szych wózków na rynku. Dwustronny: jedna strona 
mechata, druga strona z delikatnego prześcieradła.
100% bawełna.

Uniwersalny

Paski mocujące

100%
Bawełna

Trwały i
plamoodporn
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80250 P56 VERMELION 80250 P62 CHABIDOULE 80250 P55 MEMORIES

universal mat cover reversible

UNIWERSALNY DWUSTRONNY MATERACYK
Uniwersalny dwustronny materacyk pasujący do 
wszelkiego rodzaju artykułów dla dzieci.
Można go stosować do wózków spacerowych, leżacz-
ków, bujaczków, krzesełek, przewijaków i fotelików 
samochodowych. Miękki i wygodny.
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070204C01

folding bag

SKŁADANA TORBA
Lekka, oryginalna torba, którą można łatwo zawiesić 
na rączce każdego wózka za pomocą bocznych rze-
pów. W zabawnych kolorach i z różnymi nadrukami.
Praktyczny system składania umożliwia przewożenie 
torby całkowicie złożonej.
Ekspozytor zawiera 8 sztuk.
4 różne kolory
Wymiary:
Złożona 6cm x 13,5cm, rozłożona 45cm x 45cm
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080145 P45 NUDE 080145 H61 BLACK

diaper bag

TORBA DO PRZEBIERANIA
Obszerna torba z wieloma przegródkami i kieszeniami. 
Boczne zamocowania umożliwiają zawieszenie torby na 
rączce każdego wózka. Wszystkie wersje zawierają przewi-
jak, neseser i termoopakowanie na butelkę. Wytrzymała i ła-
twa w czyszczeniu. Torba na ramię z paskiem o regulowanej 
długości. Zamek najwyższej jakości.  

Uniwersalny

35 cm
40 cm

18 cm
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080161C01

hard bag for food processor

MINI GOUMI ROBOTA KUCHENNEGO TORBA
Praktyczna torba o sztywnej konstrukcji chroniąca 
robota kuchennego podczas podróży. Wewnętrzny 
kształt torby doskonale pasuje do kształtu robota, 
ułatwiając jego przechowywanie.
Bardzo łatwa do utrzymania w czystości.

25 cm

30 cm
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080146 P53 GRAPHITE 080146 P55 MEMORIES

twins mama bag

KOMPLET 2 TOREB
Wiele możliwości wykorzystania 
przez dziecko lub mamę. Posiada 
wielofunkcyjne paski, jeden z nich 
dłuższy, umożliwiający noszenie 
torby przewieszonej przez ramię, 
oraz 3 mocowania boczne, po-
zwalające na zawieszenie toby na 
rączce wózka, nawet wózka bliź-
niaczego.

30 cm

37 cm
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1 2 3

080228 H61 NOIR

sunshade-hood

POKROWIEC
Praktyczny pokrowiec z systemem szybkiego rozkła-
dania i składania “pop up”. Łatwo się zakłada i pasuje 
do wszystkich modeli wózków dostępnych na rynku. 
Wewnętrzny zamek umożliwia rozłożenie lub złożenie 
części tkaniny, aby chronić dziecko przed promieniami 
słonecznymi oraz owadami. Wyposażony w przednie 
okienko.

Anti-Uva/Uvb  
Upf 50+

Wodoodporny Wiatroodporny
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80358 P13 JIRAFA 80358 P14 KIDS

0m - 3 años

100 x 54 cm

0m - 18 m

80 x 54 cm

sleeping bag

SLEEPING BAG
Śpiwór służący do przykrywania niemowlęcia pod-
czas snu. Zapobiega przebudzeniu dziecka w środku 
nocy, ponieważ dzięki niemu nie będzie mu już zimno. 
Utrzymuje temperaturę ciała dziecka przez całą noc. 
Zawiera otwory wentylacyjne.

Zawiera otwory wentylacyjne

Zawiera spinacze w celu wydłużenia
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070205C01

soki’s first steps

“PIERWSZE KROKI“ GUMOWA PODESZWA SOCKS
Do swobodnego raczkowania i stawiania pierwszych 
kroków. Skarpetki antypoślizgowe z oddychającą po-
deszwą do stosowania w dowolnej porze roku.
Z gumowym noskiem zabezpieczającym przed otar-
ciami i uderzeniami podczas raczkowania lub stawia-
nia pierwszych kroków.
Stopy dziecka nie tylko są bezpieczne, ale i dobrze 
wentylowane!!! Na podeszwie znajdują się otwory 
umożliwiające oddychanie stóp. Wyciągane i oddy-
chające wkładki ułatwiają pranie skarpetek.

W 3 różnych kolorach

Dostępne w dwóch rozmiarach.
Rozmiar 17-18 – od 18 do 20 m-cy
Rozmiar 19-20 – od 20 do 22 m-cy

W zestawie wyjmowana wkładka oddychająca
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80251 H61 NOIR 80251 P55 MEMORIES 80251 H72 CARMIN

80227 P53 GRAPHITE

80227 P57 HARMONY

80105

80251 475 NAVY BLUE

80227 P54 SERENITY

80227 P59 FRAGMENT

70
cm

sunshade anti-uv
Anti-Uva/Uvb

Upf 50+

PARASOL Z FILTREM UV
Uniwersalny
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B

C

D

D

A

A Wytrzymały i łatwy do czyszczenia
B Pręty z włókna szklanego
C Ukryte zakończenia dla większego bezpieczeństwa
D Punkty wygięcia
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5025 09

surfer rider 3.0

Surfer Jané został zaprojektowany specjalnie do mon-
tażu do wózków marki Jané, dzięki czemu zapewnia 
dużo łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze mocowanie 
w porównaniu z innymi platformami. DANE TECH-
NICZNE: Zawieszenie. Skrętne koła na łożyskach. 
Podstawa wykonana z połączenia wysoce odporne-
go tworzywa sztucznego z aluminium. Zamknięcie z 
blokadą.

do 20kg
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5027 09

surfer muum 5.0

Surfer Jané został zaprojektowany specjalnie do mon-
tażu do wózków marki Jané, dzięki czemu zapewnia 
dużo łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze mocowanie 
w porównaniu z innymi platformami. DANE TECH-
NICZNE: Zawieszenie. Skrętne koła na łożyskach. 
Podstawa wykonana z połączenia wysoce odporne-
go tworzywa sztucznego z aluminium. Zamknięcie z 
blokadą.
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1 2

050234C01 BLACK

rain cover

Dwa okienka

Wzmocnienie z siatki

Uniwersalny

POKROWIEC PRZECIWDESZCZOWY DLA GRUPY 0
MatrixStrataRebel Auto-

Carrycot
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050249C01 BLACK

rain cover

OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA UNIWERSALNA
Osłona przeciwdeszczowa z okienkiem. Uniwersalna, 
pasuje do wózków 3 lub 4-kołowych. Osłonę mocuje 
się na budce lub obręczy.

3 - 4 Kołowe

UniwersalnyBez obręczy
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baby bottles +0m

260 ml
10237

330 ml
10238

160 ml
10236

Antykolkowa butelka zwewnętrznym zaworem powietrznym
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baby bottles

10202 10209

+0m

300 ml
10100

10233

Silikonowy smoczek o 3 różnych 

prędkościah przepływu NOCOLIC

Antykolkowa butelka zwewnętrznym zaworem powietrznym
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10245

70199

anty-drip cup

melamine crockery set

+6m

+4m
7-Częściowy komplet naczyń Z melaminy

Kubek niekapek
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10402

SOFT

10403

3 pieces bowl set

cutlery box set silicone spoon

+0m

+9m +4m

300 ml
10472

Pudełko - zestaw na sztućce Łyżeczka silikonowa
colors

Komplet 3 pojemników
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20136

20141

20122

dummy holder box

dummy holder clip

+0m

+0m
Klips do smoczka

Pojemnik na smoczek
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20210

anti - chocking feeder +5m
Gryzaczek do nauki jedzenia + Klips + 1 siateczka zamienna

+ SIATECZKA ZAMIENNA EXTRA
6 oczek wymiany
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50262

500 cc
10489

INOX

600 cc
10488

INOX

chromatic line stainless steel

adhesive sunscreen

+0m +4m

Osłona przeciwsłoneczna Przyklejana

Termos na napoje Termos obiadowy ze stali Nierdzewnej
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300 cc
10464

INOX

2  x  300 cc
1000 cc
10473

2x 500 cc
10491

INOX

food vacuum flask thermic line

liquids vacuum 
flask thermic line

+4m

+0m

INOX

500 cc
10490

INOX

Termos na napoje

Termos obiadowy ze stali Nierdzewnej
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40332

floater mother and baby

brush and comb set digital bath 
thermometer

LI
BR

E FTALATOS
PHTHALATESFRE

E

100 %
SOFT

4060170152

+6m

+0m+0m

Pływak dla matki i dziecka

Zestaw szczotka I grzebień

Cyfrowy termometr kąpielowy 
Z czujnikiem temperatury
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40332

inflatable bath

float: bow

40520

LI
BR

E FTALATOS
PHTHALATESFRE

E

LI
BR

E FTALATOS
PHTHALATESFRE

E

40323

+0m

+6m

Pompowana wanienka luxe

Nadmuchiwane koło
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bath hammock

bath tub shower tray

40326

46,5 cm

26,5 cm

18 cm
LI

BR
E FTALATOS

PHTHALATESFRE
E

60 cm

20 cm

70 cm

Water
Drainage

40301

40526

40527

+0m

+0m

Leżaczek do kąpieli colors

Uniwersalna wanienka Pod prysznic
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2-stage ergonomic bathtub

foldable bathtub

40326

40301

40526

40527

100 %
SOFT

+0m

+0m

Ergonomiczna wanna dla 2 etapów

Składana wanienka

ETAP 1

ETAP 2
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bath ring set: fluid

42 cm

34 cm

34 cm

34 cm

16
 c

m

31
 c

m

100% SOFT
40522

40525

+6m
Krzesełko zabezpieczające do wanny
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hammock that turns into a bath seat: aqua 100 %
SOFT

40525

+0m
Leżak zmieniany w krzesełko kąpielowe

ETAP 1: LEŻACZEK KĄPIELOWY 

ETAP 2: KRZESEŁKO KĄPIELOWE 
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musical educational potty

soft toilet adaptor hygiene set with 
toilet bag

3 EN 1
40321

8 melodies

40312 40209 40303

+18m

+12m +0m

Muzyczno - edukacyjny nocnik, schodek i reduktor

Nakładka sedesowa miękka

Zestaw do higieny w neseserze
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folding bath

LI
BR

E FTALATOS
PHTHALATESFRE

E

40303

1 2 3 4

+0m
Składany basenik pasujący do 
Brodzika natryskowego
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18 cm

bed rails for compact beds

bed rails for compact beds

bed rails

142 cm

20
 c

m

47
 c

m

50217C01

142 x 47 cm

50223C01

150 x 41 cm

50209C01
140 x 46,5 cm

140 x 40 cm

50220C01

50213

+36m
Drewniania, składana barierka 
Zabezpieczająca na łóżka kompaktowe 

Opuszczana barierka Zabezpieczająca na łóżko

Barierki zabezpieczające na
Łóżko opuszczane + składane
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evolutive safety harness

medical set

70135

50213

POSITION 2

2 IN 1

POSITION 1

HARNESS
ARNÉS

FIRST STEPS
PRIMEROS PASOS

+12m

+0m

2 W 1: szelki do stawiania pierwszych kroków 
+ szelki bezpieczeństwa

Zestaw pierwszej pomocy
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maternal cushion

50258 P62 CHABIDOULE50258 P52 CHROMATIC 50258 J85 CIRCUS

0,5 - 1 mm Ø
Polystyrene

PHASE
2

PHASE
1

PHASE
3

PHASE
4

50270

+0m
Poduszka dla matek

Długość: 67cm Szerokość: 50cm Wysokość: 20cm

Szerokość: 53 cm
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anti - rollover musical cushion

50253

SOFT

- Heart beat

- OFF

- Classic music

+0m
Poduszka ochronna hippo + Doudou

 Zdejmowana poszewka
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50206

21 x 19 cm ø

50207

cushion to combat plagiocephaly

2 in 1 anti-choking cushion

0-4m

+0m

Ergonomiczna poduszka dla 2 Etapów rozwoju malucha Stosowana 
w łóżeczku i gondoli

Poduszka do spania przeciw Zakrztuszeniu 2 w 1

Długość: 35cm Szerokość: 24cm Wysokość: 4cm

Długość: 59cm  Szerokość: 35cm  Wysokość: 8cm

Długość: 16cm  Szerokość: 27cm  Wysokość: 6cm
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protective pregnancy belt

postpartum abdominal support sash

40407

40406

Specjalny pas ochronny dla kobiet w ciąży zawierający żel o 
kojącym działaniu na odcinek lędźwiowy

Poporodowy pas Brzuszny z podwojną Regulacją

Doskonały dla kobiet po zabiegu
cesarskiego cięcia

Pas na odcinek krzyżowo-lędźwiowy

Stabilizator odcinka
lędźwiowego z prętami

Torby z żelem o kojącym działaniu
na odcinek lędźwiowy
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doll’s pushchair +48m

30909 PINK

30912 STYLON

30547 CIRCUS

68 x 54,5 x 38,5 cm

23 x 22,5 x 54,5 cm

WÓZEK SPACEROWY I NOSIDŁO SYSTEM MATRIX
Wózek spacerowy dla lalek z nosidełkiem. Pomyślany dla
małych dziewczynek, które uwielbiają bawić się lalkami.
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activity soft toys +0m

30547 CIRCUS 30116      

30548 

Pluszak z pozytywką. Stymuluje zmysł wzroku, słuchu
i dotyku. Można umieścić w łóżeczku lub kojcu.
Wspólna zabawa!

Asortyment kolorów

Asortyment kolorów
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soft toys that are childcare 
and pushchair accessories

30542 CIRCUS

30544 CIRCUS

+3m

SPIRALA Z ZABAWKAMI / RISTRA
Można ją przymocować do wózka, nosidła, łóżeczka 
itp. Wykonana z miękkiego materiału. Łatwo się mo-
cuje do każdego rodzaju powierzchni. 

Asortyment kolorów

Asortyment kolorów
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seat soft toys trio

toys bar

30545 CIRCUS

30204 CIRCUS

+0m

+0m

WESOŁE TRIO!!!
Wypełnij świat dziecka muzyką i radością!  3 wesołe, 
zabawki, które wydają dźwięk, jak je dotykasz.  Wyko-
nane z wielokolorowego, miękkiego materiału. Dzięki 
paskom z rzepami, można je przyczepić do wózka, 
nosidełka, łóżeczka... Po lekkim uderzeniu w główkę, 
zabawki zaczynają rozbrzmiewać wesołą melodią.

PAŁĄK Z ZABAWKAMI

Asortyment kolorów

Asortyment kolorów

Pałąk z zabawkami. Rozwijają orientację przestrzenną 
oraz koordynację wzrokowo-słuchową i motoryczną. 
Wewnątrz zabawek znajdują się grzechotki. Pałąk 
można zamocować w różnych miejscach, na przykład 
na leżaczku, w wózku, czy też w łóżeczku. 
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musical mobile

30507

30522 CIRCUS

+0m
MUZYCZNA KARUZELA
Muzyczna karuzela. Zawiera wesołe pluszowe zabaw-
ki obracające się w rytm melodii.
Łatwa do zamocowania w kojcu lub w łóżeczku.

MUZYCZNA KARUZELA
Muzyczna karuzela. Zawiera wesołe pluszowe zabawki 
obracające się w rytm melodii.
Łatwa do zamocowania w kojcu lub w łóżeczku.
Zawiera specjalny zacisk umożliwiający mocowanie w 
przenośnym koszyku.

Asortyment kolorów
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20140 CIRCUS

3adjustable

30509 CIRCUS

musical mobile with remote control

musical mobile with clip

+0m

+0m

MUZYCZNA KARUZELA ZDALNIE STEROWANA
0m+ Zabawna karuzela z efektem podwójnego obra-
cania (pluszowe zabawki obracają się wokół swojej osi 
oraz równocześnie krążą wokół orbity karuzeli).
Zawiera funkcję nagrywania dźwięku do nagrywania 
głosu rodziców, kontrolę głośności, 10 minutowy czas 
odtwarzania melodii, lampkę nocną i światełka typu 
LED w górnej części oraz wyjmowaną pozytywkę.

KARUZELA Z KLIPSEM
Zabawna muzyczna karuzela z klipsem umożliwiającym 
zamocowanie nad łóżeczkiem bądź zawieszenie na uchwy-
cie nosidełka. Zawiera wewnętrzne lusterko, w którym 
niemowlę może się przeglądać. Wyposażona w zabawne 
pluszowe zwierzątka obracające się w rytm melodii.
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activity panel with remote control

30502     

+3m
Wesołe rysunki zajmą uwagę naszej pociechy podczas 
gier i zabaw. Zawiera pilota do zdalnego sterowania 
zamocowanego przy kierownicy, który można łatwo 
wyjąć. Na pulpicie znajdują się światełka i dźwięki 
włączające się po naciśnięciu przycisków pilota. 
Zawiera sygnały naśladujące dźwięki zwierząt oraz 
melodie. Ponadto produkt został wyposażony w sys-
tem mocowania zaprojektowany z myślą o umieszcze-
niu na oparciu fotela kierowcy, lub pomiędzy prętami 
łóżeczka. Zawiera również przystawki umożliwiające 
przyczepienie artykułu do okna samochodu w cha-
rakterze parasolki.
Będzie towarzyszył wszędzie naszym milusińskim! 
Rodzic ma możliwość bezpośredniego sterowania 
zabawami za pomocą pilota celem stymulowania 
zmysłu słuchu i wzroku swojego dziecka. 

Wymiary panelu: 38 x 43 cm 

ZDALNIE STEROWANY PULPIT Z ZABAWKAMI



149

activity blanket

30629 CIRCUS

activity blanket
with arch + cot cushion

30630

+0m

+0m

KOC DO ZABAWY
Kocyk do zabawy o wymiarach 120 x 120 cm, miękko 
wyścielany, zawierający specjalną fakturę i opcje do sty-
mulowania dziecka podczas zabawy.

MATA GIMNASTYCZNA Z PAŁĄKIEM + 
WYPEŁNIENIE DO ŁÓŻECZKA
Zabawna, wielokolorowa mata do gier i zabaw wyko-
nana z różnych materiałów. Tworzy zmienną przestrzeń 
do gier i zabaw dla niemowlęcia. 

Asortyment kolorów
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• Z myślą o rozwoju swoich produktów, JANÉ zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości i kolorów modelów zamiesz-
czonych w niniejszym katalogu bez uprzedzenia. 

• W związku z procesem druku niniejszego katalogu, kolory tapicerek mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Dostęp-
ność artykułów przedstawionych w niniejszym katalogu zależy zawsze od wydajności naszych ośrodków produkcyjnych. 
W związku z powyższym dostawy będą uwarunkowane wydajnością produkcyjną.

Wyłączny dystrybutor Jane w Polsce:
Euro-Trade spółka z organiczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Łokietka 155, 31-263
Kraków tel.: 012 61 44 150, fax: 012 61 44 155

Kupując produkty Jane
wspierasz Fundację Anny Dymnej

„Mimo Wszystko”.
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