Bezpieczeństwo
WYKRACZAJĄC POZA
WYMAGANIA NORM
Jané kroczy naprzód z pewnością, jaką daje
doświadczenie i odpowiedzialnością, jaka
cechuje lidera. Jané Crash Test Research Centerlaboratorium bezpieczeństwa JANÉ, jedno z
naj-nowocześniejszych na świecie laboratoriów
przeznaczonych do przeprowadzania badań
na poziomie równym EuroNCAP, pozwala na
wykonanie wszystkich niezbędnych testów, nie
tylko po to, aby zagwarantować maksimum
bezpieczeństwa, lecz również po to, aby tworzyć
nowe, innowacyjne i nowoczesne koncepcje.
Dążenie do rozwoju jest wspierane przez ciągłe
inwestycje Jané w badania, bezpieczeństwo i
ochronę dzieci.
PRODUKTY WYPRZEDZAJĄCE SWOJE CZASY
Dewizą Jané jest tworzenie dziś produktów
jutra. Innowacyjne projekty nie tylko stanowią
odpowiedź na oczekiwania nowych rodziców,
którzy pragną konstrukcji lepiej dopasowanych
do delikatnych kształtów ich dzieci oraz do
ich codziennego życia, ale również są poparte
badaniami medycznymi.
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HISTORIA

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

PIERWSZY WÓZEK FIRMY JANÉ ZOSTAŁ
OPRACOWANY W 1932 ROKU.

TECHNOLOGIA I BADANIA
W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU

Pan Manel Jané Vidal, syn Ramona Jané Caúm,
nadał rodzinnemu biznesowi nowy kierunek.
„Jeżeli taki z Ciebie znakomity ślusarz, jeżeli
masz tyle różnych pomysłów do zaofiarowania
innym, udowodnij, proszę, że możesz również
zaoferować coś swojemu synkowi”. Zachęcony
tymi słowami swojego ojca, Manel Jané podjął
rzucone mu wyzwanie i w krótkim czasie maleńki
Ramon wyjechał na spacer w nowym wózeczku, z
którego Manel czuł się na prawdę dumny. Podziw,
jaki wzbudził między sąsiadami i znajomymi ów
pojazd zmotywował Manela do skonstruowania
kilku składanych wózków i zaprezentowania ich w
dużych domach towarowych w Barcelonie. Już po
tygodniu otrzymał pierwsze zamówienia. Firma
Jané rozpoczęła produkcję składanych wózków
dziecięcych. Tak oto nasza historia rozpoczęła się
od stuprocentowego zaangażowania w robienie
wszystkiego jak najlepiej, jakby nasze wyroby były
przeznaczone dla naszych własnych dzieci.

Firma Jané prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczną, której celem¬ jest
poprawa warunków podróżowania samochodem dla dzieci.
• Sporą część naszych środków¬ przeznaczamy na badania dla tworzenia coraz
bezpieczniejszych produktów.
• Stworzyliśmy program JANÉ UCZY dla uświadomienia dzieciom znaczenia
odpowiedniego¬ korzystania z fotelików bezpieczeństwa.
• Współpracujemy ze stowarzyszeniami samochodowymi w prowadzeniu i
rozpowszechnianiu wielu badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa¬ dzieci.
• Współpracujemy z UNICEF.
JANÉ, Ty i Unicef razem w walce z malarią.
W JANÉ postanowiliśmy włączyć się do walki z malarią i chcielibyśmy, abyście
WSZYSCY przyłączyli się do nas po to, abyśmy razem mogli przeprowadzić
błyskawiczną akcję:
„Poprzez zakup wózka naszej firmy wspomagacie Jané
we współpracy z UNICEF-em w dostarczaniu moskitier”.

3

4

PUSHCHAIRS NANUQ XL

P

NANUQ XL
wózek na
długie
spacery
Rodziny rozrastają się z każdym dniem, zaś Nanuq marki Jané chce
nadążyć za rozwojem sytuacji. Dlatego teraz Jané prezentuje Nanuq XL,
czyli nową, zmodernizowaną i udoskonaloną wersję wózka-parasolki.
Nanuq XL łączy wszystkie zalety wózka-parasolki z komfortowym
stelażem umożliwiającym montaż różnych modeli nosidełek i gondoli.
Ponadto, jak sama nazwa wózka wskazuje, ma on obszerniejsze siedzisko,
zapewniając dziecku więcej swobody i lepszy komfort podczas jazdy. A
zarazem zachowuje swoją najistotniejszą właściwość: super kompaktowe
składanie umożliwiające przechowywanie wózka dosłownie wszędzie.
Nanuq XL to same duże zalety.
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2111 NANUQ XL
2246 NANUQ XL

KOOS

2247 NANUQ XL

KOOS

NANO

NANUQ XL
R79

KOOS

NANO
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R82

R83

R84

PUSHCHAIRS NANUQ XL

P

NANUQ XL
Nanuq XL został wyposażony w najbardziej kompaktowe składanie w swojej klasie
dzięki innowacyjnemu systemowi „ball joint”. Dzięki niemu możesz go łatwo składać i
przechowywać praktycznie wszędzie - pomoże ci w tym również praktyczny pałąk do
przenoszenia oraz stojak podtrzymujący wózek w pionie po złożeniu. Ale Nanuq XL nie
tylko umożliwi ci lepsze wykorzystanie przestrzeni, ale też zapewni ci większy komfort,
ponieważ możesz używać go już od urodzenia maluszka dzięki systemowi Pro-Fix,
umożliwiającemu wygodne mocowanie i zdejmowanie nosidełka Koos i gondoli Nano
marki Jané. Duże koła umożliwią wam sprawną jazdę wózkiem po trudnym terenie, a
regulowana rączka ułatwi ci prowadzenie wózka. Ponadto dzięki 5-pozycyjnej regulacji
oparcia twoja pociecha zawsze będzie podróżowała w najwygodniejszej pozycji.

Rozłożony
83x54x107cm

Złożony
94x29x34cm

Waga
7,1 kg (aprox.)

* za wyjątkiem wózka
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PUSHCHAIRS MUUM

P

MUUM
wygodniejsze i
przyjemniejsze
spacery
Wszyscy rodzice pragną dawać dzieciom same najlepsze rzeczy, a do tego
najładniejsze. Dzięki nowemu wózkowi Muum marki Jané jest to wreszcie
możliwe. Muum to połączenie najlepszych opcji w zakresie bezpieczeństwa i
komfortu z najnowszymi trendami we wzornictwie.
Gwarantuje bezpieczeństwo i komfort twojego dziecka dzięki takim
funkcjom, jak 3-pozycyjny system rozkładania oparcia oraz obszerniejsze
dwustronne siedzisko. A do tego więcej wygody dla ciebie, gdyż Muum
jest bardzo lekki, kompaktowy i łatwy w prowadzeniu. Ponadto zapewnia
łatwe, kompaktowe składanie jedną ręką z siedziskiem lub bez. Teraz
spacery z twoim maluchem są bezpieczniejsze i wygodniejsze, a do tego
przyjemniejsze.
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5346 MUUM
5347 MUUM

KOOS

5348 MUUM

KOOS

5349 MUUM

MATRIX LIGHT 2

MICRO

MUUM
R70

KOOS

MICRO

MATRIX LIGHT 2
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R71

R72

R73

R74

R78

PUSHCHAIRS MUUM

P

MUUM
Siedzisko Muum można optymalnie dopasować 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! 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 kompaktowe składanie wózka i jego wygodniejsze przewożenie i przechowywanie.

Rozłożony
108x60x98cm

Złożony
34x60x75cm

Waga
6,6 kg (aprox.)

* za wyjątkiem wózka
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PUSHCHAIRS TWONE

P

TWONE
gdzie mieści
się jedno,
zmieści się i
drugie
Kiedy rodzina się rozrasta, w waszym codziennym
funkcjonowaniu jest więcej radości, choć przybywa
też komplikacji. Firma Jané pragnie ułatwić Wam
życie - w tym celu stworzyła Twone, wózek pojedynczy
rozkładany w bliźniaczy jednym ruchem ręki.
A to jeszcze nie koniec zalet. Twone jest nie tylko
wielofunkcyjny, lecz także kompaktowy. Dlatego nawet
jeśli korzystasz z wariantu dwuosobowego, zajmuje on
tyle samo miejsca co wózek jednoosobowy. Dzięki temu
wasze spacery będą o wiele wygodniejsze, bez względu
na to, czy będziecie w nim wozić jedno dziecko,
bliźnięta czy też dwoje dzieci w różnym wieku.
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5364 TWONE
5364 TWONE

5003 DODATKOWE SIEDZISKO

5364 TWONE

3517 MATRIX LIGHT 2

TWONE
R73

R74

R78

R78

R78

R78

R78

R74

R78

AKCESORIA: 5003 DODATKOWE SIEDZISKO
R78

TWONE + 5003 DODATKOWE SIEDZISKO
R78

MATRIX LIGHT 2
R73
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PUSHCHAIRS TWONE

P

TWONE

Twone zapewnia ci szeroki wachlarz możliwości instalowania nosidełek, gondoli i wózków,
które łatwo zamocujesz na stelażu za pomocą ekskluzywnego systemu Pro-Fix. Ponieważ
Twone to same wygody: kompaktowe składanie, dwustronne zdejmowane siedzisko,
regulowana rączka, niezależne przednie zawieszenie i tylne wyciągane kółka, a ponadto,
jego opony są dziesięciokrotnie bardziej wytrzymałe w porównaniu do tradycyjnych opon.

Rozłożony
108x98x62cm

Złożony
30x72x62cm

Waga
7,5 kg (aprox.)
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PUSHCHAIRS EPIC

P

EPIC
niezwykły
wózek
Gotowi, by cieszyć się niezwykłym dniem? Od teraz Twoje życie
pełne będzie niezwykłych chwil. Ciesz się ich urokiem wraz z
nową propozycją firmy Jané - wózkiem spacerowym Epic, który
będzie towarzyszył tobie i twojemu maleństwu w odkrywaniu
świata nowych doznań.
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5350 EPIC
5352 EPIC

KOOS

5353 EPIC

MATRIX LIGHT 2

NANO

EPIC
R79

KOOS

NANO

MATRIX LIGHT 2
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R80

R81

R82

R83

R84

PUSHCHAIRS EPIC

P

EPIC
Rurowy stelaż i ekskluzywna kolorystyka to główne cechy innowacyjnego i fenomenalnego
wzornictwa. Ponadto wózek jest niezwykle łatwy w prowadzeniu dzięki oponom o wysokiej
wytrzymałości i znakomitej amortyzacji oraz tylnym kółkom z niezależnym zawieszeniem.
Podobnie jak inne wózki firmy Jané, Epic także został wyposażony w ekskluzywny system
Pro-Fix umożliwiający montaż wszelkich nosidełek lub gondoli.

Rozłożony
100x59x112cm

Złożony
63x59x33cm

Waga
8,93 kg (aprox.)

* za wyjątkiem wózka

19

20

PUSHCHAIRS RIDER

P

RIDER
komfort
dla twojego
malucha i
dla ciebie
Nie ma nic lepszego, niż popołudnie spędzone na spacerze z twoim
maluszkiem. Na zakupach, w parku, w zoo. Miejsce nie gra roli,
najważniejsze, by wasz spacer był wygodny. Gotowi? Teraz możecie już
ruszać na spacer z wózkiem Rider marki Jané.
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5355 RIDER
5365 RIDER

MICRO

5357 RIDER

STRATA

MICRO

5356 RIDER

STRATA

TRANSPORTER 2

5358 RIDER

MATRIX LIGHT 2

RIDER
R62

MICRO

STRATA

TRANSPORTER 2

MATRIX LIGHT 2
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R63

R64

R65

PUSHCHAIRS RIDER

P

RIDER

Aluminiowy stelaż sprawia, że jest on lekki i poręczny, a do tego zapewnia kompaktowe
składanie. A ponadto jest niezwykle łatwy w prowadzeniu, dzięki dużym tylnym kółkom
i tylnej części podwozia w formie odwróconej litery „C”. Rider ma również znakomite
zawieszenie z regulowanym amortyzatorem dla większej wygody dziecka. Ponadto jego
siedzisko jest dwustronne, co umożliwia wożenie dziecka tyłem lub przodem do kierunku
jazdy. Może być również używany jako krzesełko do karmienia, ponieważ doskonale pasuje
do wysokości stołu. Podobnie jak inne wózki marki Jané Rider zawiera system Pro- Fix
umożliwiający łatwy i bezpieczny montaż gondoli i nosidełek marki Jané.

Rozłożony
85/110x60x93cm

Złożony
62x60x38cm

Waga
9,5 kg (aprox.)
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PUSHCHAIRS TRIDER

P

TRIDER
spacery
w każdym
terenie
Gdzie chcielibyście pospacerować z waszym maluchem?
Zatłoczonymi ulicami miasta? Czy też krętymi, leśnymi dróżkami?
Bez względu na to, jaką opcję wybierzecie, Trider to wózek
dla was. Z wózkiem Trider marki Jané będzie gotowi
na przygody wszędzie.
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5359 TRIDER
5360 TRIDER

STRATA

5361 TRIDER

MATRIX LIGHT 2

TRANSPORTER 2

TRIDER
R62

STRATA

TRANSPORTER 2

MATRIX LIGHT 2
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R63

R64

R65

PUSHCHAIRS TRIDER

P

TRIDER
Trzy duże koła, opony odporne na przebicie i zawieszenie z maksymalnym zakresem
pracy i regulowanym amortyzatorem sprawiają, że wózek doskonale dostosowuje się
do nierówności terenu i nawierzchni wszelkiego rodzaju. Oferuje też inne, znakomite
właściwości takie jak małe rozmiary po złożeniu i wyjmowane koła, ułatwiające transport
i przechowywanie wózka. Został także wyposażony w tylną część podwozia w formie
odwróconej litery „C”, ułatwiającą stawianie kroków. Ponadto zawiera dwustronne siedzisko
i może być wykorzystywany w charakterze krzesełka do karmienia ze względu na swoją
wysokość. Trider ma również system mocowania Pro - Fix, zapewniający łatwy montaż
wszystkich nosidełek i gondoli marki Jané.

Rozłożony
108x60x108cm

Złożony
70x60x39cm

Waga
10 kg (aprox.)
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TRANSPORTER 2
gondola
wykraczająca
poza standardowe
wymagania

CAR SAFETY TRASNPORTER 2

CS

Transporter 2 to gondola marki Jané z homologacją do użytku w samochodzie.
Została przetestowana w najtrudniejszych warunkach w czasie kolizji,
a przeprowadzone próby wykazały, że wzmocniona struktura plastra miodu
zapewnia produktowi maksymalną sztywność i wytrzymałość przy minimalnej
wadze konstrukcji.

29

53346
R62

R63

R64

R65
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CAR SAFETY TRASNPORTER 2

CS

TRANSPORTER
2
jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej

cenionych gondoli dostępnych na rynku
Zgodnie z wynikami próby Eurotest 2011 nasza gondola TRANSPORTER
2 zwyciężyła w swojej klasie, ponieważ uzyskała 4 gwiazdki stanowiące
najwyższe wyróżnienie w próbie Eurotest.

GRUPA
0

WAGA
NIEMOWLĘCIA
0-10kg
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CAR SAFETY MATRIX LIGHT 2

MATRIX LIGHT 2
Homologowany
w zakresie
bezpieczeństwa,
nagradzany przez
rodziców

CS

Matrix Light 2 to nosidełko firmy Jané zmieniane w gondolę, jedyne nosidełko
wyposażone w dwie różne pozycje homologowane do jazdy samochodem.
A to dlatego, że Matrix Light 2 może zostać rozłożony z nosidełka w gondolę
lub na odwrót jednym ruchem ręki. Ponadto nosidełko posiada obszerną, lekką
konstrukcję, która sprawia, że jest dużo wygodniejsze zarówno dla malucha jak
i dla was. Zostało także wyposażone w innowacyjne systemy bezpieczeństwa,
aby wasze spacery były spokojne i bezpieczne.
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3516 RIDER / TRIDER
R62

R63

R64

R65

R70

R71

R72

R73

R74

R78

R81

R82

3517 MUUM / TWONE

3518 EPIC
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R79

R80

R83

R84

CAR SAFETY MATRIX LIGHT 2

CS

MATRIX
LIGHT
2
jest o 20% lżejszy
Głębsze i szersze wnętrze nosidełka zapewnia obecnie więcej wygody i
bezpieczeństwa w przypadku zderzenia. Okalająca struktura połąc¬zona 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.

GRUPA
0 / 0+

WAGA
NIEMOWLĘCIA
0-13kg
* Platforma Isofix
Akcesorium opcjonalne
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CAR SAFETY STRATA

CS

STRATA
Najbezpieczniejsze
nosidełko w
swojej klasie
Strata to nowe nosidło marki Jané, zaprojek¬towane z myślą o zapewnieniu
Twojemu dziecku maksimum 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
naj¬bardziej odpowiednią i wygodną pozycję. Łatwiej już nie można.
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3515
R62

R63

R64

R65
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CAR SAFETY STRATA

CS

STRATA
NAJBEZPIECZNIEJSZE NOSIDEŁKO W SWOJEJ KLASIE EUROTEST 2008

Strata Jané uzyskało maksymalną punktację w grupie fotelików 0+ mocowanych
3-punktowymi pasami bezpieczeństwa w europejskim teście przeprowadzonym 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. Zapewnia podwójną ochronę główki dziecka:
z jednej strony ochronę stanowi sam zagłówek, z drugiej strony korpus. Cała powierzchnia, z
którą styka się dziecko, jest chroniona materiałem pochłaniającym siłę uderzenia.

GRUPA
0+

WAGA
NIEMOWLĘCIA
0-13kg
* Platforma Strata
Akcesorium opcjonalne
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CAR SAFETY KOOS

CS

KOOS
lepsza, lżejsza
i bezpieczniejsza
konstrukcja
Koos to nowe rozwiązanie marki Jané dla grupy 0+. Koos to nosidełko
łączące niezwykle lekką konstrukcję z maksymalnym bezpieczeństwem.
Wyprodukowane z oddychających materiałów nosidełko Koos jest bardzo
wygodne dla twojego maluszka oraz funkcjonalne i poręczne dla ciebie.
Niezwykle stabilna lekka konstrukcja sprawia, że nosidełko to jest nie
tylko łatwe do przewożenia, ale także najbezpieczniejsze dla niemowlęcia,
ponieważ w razie uderzenia rzucony ciężar jest mniejszy niż w przypadku
masywniejszych modeli nosidełek. Nowy ergonomiczny pałąk umożliwia
szybką bezpieczną i bardziej naturalną zmianę pozycji.
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3436 MUUM
R70

R71

R74

R78

R72

R73

R84

R79

3437 EPIC / NANUQ XL
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R80

R81

R82

R83

CAR SAFETY KOOS

CS

KOOS
TYLKO 2,9 kg WAGI
Koos to połączenie maksimum bezpieczeństwa z minimalną wagą. 2,9 kg
wagi ułatwia ci przewożenie niemowlęcia oraz mocowanie nosidełka w
samochodzie i na wózku jednym ruchem ręki.

GRUPA
0+

WAGA
NIEMOWLĘCIA
0-13kg
* Platforma Koos
Akcesorium opcjonalne
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CAR SAFETY RACING

CS

RACING
maksimum
bezpieczeństwa
w połączeniu
z maksymalną
punktacją
Zaraz po swoich narodzinach Racing uzyskał maksymalną liczbę
punktów w kategorii bezpieczeństwa. Podczas próby Eurotest 2006
fotelik Racing uzyskał znakomite wyniki w testach bezpieczeństwa w
zakresie pochłaniania siły uderzeń. Od tego czasu wprowadzono doń
same udoskonalenia: pasy przeciwpoślizgowe, system korygujący kąt
nachylenia oparcia, wielopozycyjne oparcie z regulacją nachylenia;
wewnętrzny, oddychający materiał pozostający w kontakcie z
niemowlęciem itp.
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4566
R62

R65

R87
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CAR SAFETY RACING

CS

RACING
Kwestia zaufania
Od momentu wypuszczenia na rynek fotelika Racing w 2006 roku,
wprowadzono do niego samego udoskonalenia: Pasy przeciwpoślizgowe
umożliwiające w pełni komfortowe przypinanie niemowlęcia do fotelika,
co przekłada się na większe bezpieczeństwo. Łatwy dostęp do pasów
bezpieczeństwa przez tylne okienko. System korygujący kąt nachylenia
oparcia (grupa 0+), ponieważ wysokość bazy równoważy położenie fotelika
samochodowego. Wielopozycyjne oparcie z regulacją nachylenia.

GRUPA
0/1

WAGA
NIEMOWLĘCIA
0-18kg
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CAR SAFETY EXO / EXO LITE

CS

EXO / EXO LITE
Kwestia
zaufania
Podczas próby Eurotest 2010 fotelik Exo firmy Jané uzyskał 4 gwiazdki,
czyli maksymalną liczbę punktów w kategorii fotelików grupy 1
z systemem Isofix mocowanych przodem do kierunku jazdy. Owe
doskonałe rezultaty nie są bynajmniej dziełem przypadku, lecz owocem
wielogodzinnej pracy i badań w połączeniu z dostępem do naszego
znakomitego laboratorium (Jane Research Center) - to właśnie dzięki
nim osiągnięcie tak wspaniałych wyników stało się możliwe.

49

4567
R62

R65

R87
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CAR SAFETY EXO LITE

CS

EXO
LITE
narodziny nowego fotelika bezpieczeństwa
Exo Lite to nowy fotelik grupy 1 marki Jané. Exo Lite jest lżejszy
i wytrzymalszy dzięki zastosowaniu wewnętrznego materiału
absorbującego oraz z uwagi na szerokie boczne osłony zwiększające
pochłanianie siły uderzeń. Fotelik Exo Lite jest mocowany w pojeździe w
prosty i bezpieczny sposób za pomocą zaczepów Isofix zapewniających
większą stabilność fotelika na wypadek stłuczek i przemieszczeń.

GRUPA
1

WAGA
NIEMOWLĘCIA
9-18kg

ISOFIX
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4568
R62

R63

R65

R87
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CAR SAFETY EXO

CS

EXO
Isofix 3-ciej generacji
Pierwszy fotelik zawierający ekskluzywny pneumatyczny system pochłaniający siłę uderzeń.
Oto 3 generacja fotelików bezpieczeństwa. Przedstawiamy Exo - pierwszy fotelik zawierający
zaawansowany pneumatyczny system pochłaniający siłę uderzeń. Jest to też jedyny fotelik
posiadający trzy nowe światowe patenty w zakresie bezpieczeństwa: elektroniczny system
wykrywania Isofix, napinanie szelek wraz z redukcją przemieszczenia oraz jednoczesne
regulowanie szelek i paska krocznego.

GRUPA
1

WAGA
NIEMOWLĘCIA
9-18kg

ISOFIX
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CAR SAFETY MONTECARLO

CS

montecarlo
R1 / XTEND
ZNACZENIE
BEZPIECZEŃSTWA
Fotelik Montecarlo R1 został poddany wymagającym próbom Eurotest
badającym właściwości fotelików bezpieczeństwa w zakresie wytrzymałości
i bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki nie mogły być lepsze: 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. Tak wysoka ocena stawia fotelik Montecarlo R1
firmy Jané jako wzór pod względem komfortu i bezpieczeństwa dla dzieci.
Ponadto jest on jednym z najbardziej cenionych fotelików na rynku.
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CAR SAFETY MONTECARLO R1

CS

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

4564
R62

R63

GRUPA
2/3
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WAGA
NIEMOWLĘCIA
15-36kg

R65

R87

CAR SAFETY MONTECARLO R1 + XTEND

CS

MONTECARLO
R1+XTEND
Xtend to akcesorium bezpieczeństwa do urządzeń przytrzymujących dla dzieci, znane
w technicznym żargonie pod nazwą Impact Shield. Impact Shield to poduszka ochronna,
która po zamocowaniu w fotelikach grupy 2 i 3 umożliwia przekształcenie ich w foteliki
grupy 1, 2 i 3. To niezwykle łatwe 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 fotelików Montecarlo firmy Jané umożliwi użytkowanie danego fotelika
dzieciom o wadze od 9 do 36 kg.

4565
R62

R63

GRUPA
1/2/3

R65

R87

WAGA
NIEMOWLĘCIA
9-36kg
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4563
R62

R63

R87
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CAR SAFETY MONTECARLO

CS

MONTECARLO
Montecarlo to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup,
zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka na każdym etapie
rozwoju. Dzięki systemowi kompleksowej regulacji, polegającemu na
ustawianiu 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 pochłanianie siły uderzenia w razie wypadku, zapewniając lepszą
amortyza¬cję. Ergonomiczny zagłówek w połączeniu z pochylonymi bokami
fotelika stanowią oparcie niezbęd¬ne dla optymalnego odpoczynku dziecka.

GRUPA
2/3

WAGA
NIEMOWLĘCIA
15-36kg
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BABY EQUIPMENT

BE

baby
equipment
praktyczniej
na co dzień
Teraz, kiedy twój maluszek jest już w domu, zaczyna
się okres przystosowawczy, czyli dostosowanie
domowych pomieszczeń do potrzeb dziecka.
W czasie tego delikatnego etapu produkty powinny
być praktyczniejsze i bardziej funkcjonalne,
zaprojektowane z myślą o praktycznych
rozwiązaniach, które wspomogą rodziców w trudnej
misji czuwania nad rozwojem swoich pociech.
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BABY EQUIPMENT SIGMA

BE

SIGMA
EWOLUCYJNE KRZESEŁKO

Ewolucyjne składane krzesełko aluminiowe wyposażone w 2 pozycje i 2 wysokości oparcia,
2 wysokości siedzenia oraz 2 wysokości podnóżka. Zdejmowana tacka i zdejmowana
dodatkowa tacka. Zdejmowana tapicerka.

6280 r18

6280 r80

WIEK
+6 m

Waga
8,2 kg

WYMIARY
PRZED
ZŁOŻENIEM
54x62x101cm

WYMIARY PO
ZŁOŻENIU
54x24x112cm

6280 R19

Z WKŁADKĄ
REDUKCYJNĄ
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Drewniane składane krzesełko ewolucyjne. Z 2 wysokościami
siedzenia i 2 wysokościami podnóżka. Zdejmowana tacka i
zdejmowana nakładka na tackę. Zdejmowana tapicerka.

BABY EQUIPMENT TWIG

TWIG
EWOLUCYJNE KRZESEŁKO

BE

6294 r95

6294 r96

WIEK
+6 m

Waga
10,5 kg

WYMIARY
PRZED
ZŁOŻENIEM
56x68x91cm

WYMIARY PO
ZŁOŻENIU
50x11x118cm
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BABY EQUIPMENT ACTIVA EVO

BE

ACTIVA EVO
SKŁADANE KRZESEŁKO
Krzesełko składane w stół i krzesło, z 4-pozycyjną regulacją oparcia. 3-pozycyjne
ustawienie tacki. Zdejmowana dodatkowa tacka i tapicerka.

6240 r75

6240 r76

6240 r23

WIEK
+6 m / 36 m
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Waga
10 kg

WYMIARY
53x58x104cm

FOLD
LEŻACZEK BUJACZEK

BABY EQUIPMENT FOLD

BE

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

6125 r75

6125 r76

6125 r23

WIEK
+0 m / 9 m

Waga
2,9 kg

WYMIARY
48x73x15cm
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BABY EQUIPMENT FLIP

BE

FLIP
WANIENKA-PRZEWIJAK
Nowa wanienka-przewijak z aluminiowym stelażem, niezwykle lekka i wytrzymała.
Ergonomiczna wytrzymała wanienka dla 2 etapów rozwoju dziecka.

6622 r75

6622 r76

6622 r23

WIEK
+0 m/15 kg
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Waga
8,5 kg

WYMIARY
PRZED
ZŁOŻENIEM
85x52x106cm

WYMIARY PO
ZŁOŻENIU
85x26x98cm

SOFT

Łóżeczko z możliwością umieszczenia materaca na 2 różnych wysokościach, co ułatwia dostęp do wnętrza łóżeczka.
Górny poziom +0 miesięcy -> 3 lub 4 miesięcy (do momentu, kiedy niemowlę zacznie siadać lub unosić tułów
opierając się na rękach).

6836 r75

BABY EQUIPMENT DUO LEVEL TOYS

DUO LEVEL TOYS
DWUPOZIOMOWE ŁÓŻECZKO

BE

6836 r76

6836 r23

WIEK
+6 m/36 m

Waga
10,5 kg

WYMIARY PRZED
ZŁOŻENIEM
129x71,5x77cm

WYMIARY PO
ZŁOŻENIU
24x24x81,5cm
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ELECTRONICS

BE

ELECTRONICS
łatwiej na
co dzień
Bezpieczeństwo, odżywianie i komfort maluszka
są dla ciebie najważniejsze. Właśnie z tego
względu, oraz dlatego że twoje troski są nam
bliskie, stworzyliśmy bogaty wybór gadżetów
technologicznych wysokiej jakości, które pomogą
ci spokojnie nacieszyć się każdą chwilą.

69

ELECTRONICS

E

CYFROWE ELEKTRONICZNE
NIANIE AUDIO/ Z KAMERĄ
Przekaz cyfrowy wolny od zakłóceń, komunikacja dwukierunkowa, alarm utraty zasięgu, odbiorniki z akumulatorami
i alarm informujący o niskim poziomie naładowania, lampka nocna w nadajniku.

SINCRO VISION 2,36’’
50418

70

SINCRO DIGITAL

SINCRO SCREEN 7’’

50426

50470

BE
ELECTRONICS

DODATKI
ELEKTRONICZNE

W Jané myślimy o tobie i dlatego oferujemy ci bogaty wybór dodatków elektronicznych,
które ułatwią ci codzienne życie.

SUPER SZYBKI
PODGRZEWACZ DO BUTELEK

NAWILŻACZ
ULTRASONOWY

10344

50114

NADAJE SIĘ DO BUTELEK MOCOWANYCH W PIONIE

PARA W TEMPERATURZE POKOJOWEJ

20º-23º

STERYLIZATOR PAROWY
NA 6 BUTELEK
10362
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ELECTRONICS MINI GOUMI

E

MINI GOUMI
ROBOT KUCHENNY

Mini Goumi firmy Jané to nowy robot kuchenny zaprojektowany specjalnie z myślą o najmłodszych członkach rodziny. Praktyczne,
funkcjonalne i intuicyjne w obsłudze urządzenie umożliwi Ci przygotowywanie smacznych i zdrowych dań z zachowaniem witamin i smaków
produktów spożywczych. Mini Goumi jest bardzo łatwy w obsłudze, posiada jeden panel kontrolny, za pomocą którego możesz odmrażać
i podgrzewać potrawy w dwóch ustawieniach mocy, gotować na parze i rozdrabniać z różną prędkością w celu uzyskania różnorodnej
konsystencji. Zbiornik i dzbanek o dużej pojemności pozwolą Ci na ugotowanie dwóch porcji na raz, a dzięki nowej łopatce możesz łatwo
opróżnić całą zawartość zbiornika.

10500
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DOŁĄCZONE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

Jané opracowała specjalnie dla Mini Goumi bogaty wybór
praktycznych akcesoriów zawartych w zestawie: duże naczynie do
gotowania ryżu, praktyczne naczynko do przygotowania budyniu,
anatomiczna silikonowa łopatka o ergonomicznym kształcie, klucz
do bezpiecznego odblokowywania ostrza oraz silikonowy pojemnik
na przyprawy po to, by każde dane miało odmienny smak.

ELECTRONICS MINI GOUMI

E

80161

10472

KSIĄŻKA KULINARNA
Mini Goumi zawiera praktyczną książkę kulinarną autorstwa
kucharza 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.
1,1 lt.

0,85 lt.
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KIDS ZONE / MATERNITY

BE

KIDS ZONE /
MATERNITY
przyjemniej
na co dzień
Jak zawsze pragniemy pomóc ci w cieszeniu się
tym nowym etapem w życiu, właśnie dlatego firma
Jané stworzyła Kids Zone, czyli linię akcesoriów
wyznaczających nowe trendy oraz zapewniających styl
i funkcjonalność w czasie każdego spaceru.
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KIDS ZONE

KZ

BABY CARRIER
PLECAK

Plecak 3-pozycyjny. Rozkłada ciężar ciała na biodra i plecy. Zaprojektowany tak, by umożliwić Ci wyjmowanie i wkładanie
malucha bez zdejmowania plecaka. Zawiera dwie pozycje na nogi dziecka (wspomaga rozwój bioder).

KANGAROO BABY CARRIER

WYMIARY
PLECKA
27,5x12x40cm

WAGA
NIEMOWLĘCIA
3,5-15 kg

60243 r27

60243 p41

TRAVEL BABY CARRIER

WYMIARY
PLECKA
26x37x14,2cm

WAGA
NIEMOWLĘCIA
3,5-15 kg

60241 r79

60241 r82

60241 r83
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KIDS ZONE

FOOTMUFF UNIWERSALNY
ŚPIWOREK DO WÓZKA

KZ

Wyścielany od wewnątrz ciepłą podszewką z polaru z wykończeniem przeciw mechaceniu. Z całkowicie zdejmowanym
przodem. Wewnętrzna osłona na nogi. Mocowany na różne sposoby do wózka. Regulowana długość.

MOON FOOTMUFF
WYMIARY
65x38cm

GRUPA
0

80474 r79

80474 r80

80474 r81

80474 r82

80474 r83

NEST PLUS PUSHCHAIR
WYMIARY
114x54cm

WÓZEK
SPACEROWY

80473 r79

80473 r80

80473 r81

80473 r82

80473 r83
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KIDS ZONE

KZ

SUNSHADE
RAINCOVER

Parasolka z ochroną przeciw UVB i UVA Ochrona UPF 50+.
Uniwersalny pokrowiec przeciwdeszczowy na nosidełka i foteliki grupy 0 oraz na wózki.
Zwijany pokrowiec z małym praktycznym okienkiem.

SUNSHADE ANTI-UV

WYMIARY
82x52cm

80253 r63

80253 r79

80253 h61

80253 r73

80253 475

80253 h72

RAIN COVER
UNIVERSAL GROUP 0

RAIN COVER
UNIVERSAL PUSHCHAIRS
50272

50280
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50282

50283

KIDS ZONE

KRZESEŁKO SKŁADANE W
TORBĘ PLATFORMA SURFER

KZ

Krzesełko podwyższające składane w torbę do zamocowania na wszelkiego rodzaju krzesłach. Miękko wyścielana torba ze
sztywnego materiału wyposażona w przegródki do przechowywania wszelkich rzeczy potrzebnych podczas podróży z dzieckiem.
Uniwersalna platforma mocowana do wszelkich modeli wózków dostępnych na rynku w szybki, prosty i bezpieczny sposób. Z
zamkiem blokady.

KRZESEŁKO SKŁADANE W
TORBĘ Z PRZEGRÓDKAMI

60303 r85

SURFER UNIVERSAL
5028 09

WYMIARY
30x47x36cm

WIEK
0-3 años

WAGA
NIEMOWLĘCIA
máx. 15 kg

60303 r86

WYMIARY
38x29x38cm

WAGA
NIEMOWLĘCIA
0-20 kg
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MATERNITY

M

NOCOLIC

Zaprojektowana specjalnie z myślą o zapobieganiu połykania powietrza przez
niemowlę w czasie ssania, zmniejsza do minimum ryzyko wystąpienia kolki. Specjalny
wewnętrzny zawór eliminuje efekt próżni oraz usuwa bąbelki powietrza, dzięki czemu
poprawia trawienie Twojego dziecka.

10254

WYMIARY
28,6x13,4cm

WYMIARY
13,4x26,1cm

POJEMNOŚĆ
330ml

POJEMNOŚĆ
260ml

10251

WYMIARY
12,9x23,1cm

POJEMNOŚĆ
160ml

10250

80

ANTI-DRIP CUP
Z UCHWYTAMI

10248

ADAPTER DO SMOCZKA
NA BUTELKI I KARTONIKI

WIEK
+6m
POJEMNOŚĆ
250ml

WIEK
+0m

10249

SZCZOTKA O PODWÓJNYM
ZASTOSOWANIU
Z GĄBKĄ

NIERDZEWNY Z UCHWYTEM
10490

TERMOS NA PŁYNY

NIERDZEWNY Z SILIKONOWYM SMOCZKIEM
10464

Z ŁYŻECZKĄ
10253

4-CZĘŚCIOWY DOZOWNIK
IDEALNY NA PODRÓŻE I WYJAZDY

WIEK
+0m
POJEMNOŚĆ
210ml

WIEK
+0m

10230

WIEK
+0m

10505

TERMOS NA ŻYWNOŚĆ

EWOLUCYJNA BUTELKA

MIKSER DO MLEKA W PROSZKU
+ SZCZOTKA DO MYCIA BUTELKI

WIEK
+0m

10506

WIEK
+4m
POJEMNOŚĆ
500cc

WIEK
+0m
POJEMNOŚĆ
300cc

2 TERMOSY NA ŻYWNOŚĆ
NIERDZEWNE POJEDYNCZE
10491

ZESTAW NACZYŃ

TERMOTALERZ (9-CZĘŚCIOWY)

WIEK
+4m
POJEMNOŚĆ
2x500cc

WIEK
+4m

10468

81

MATERNITY

M

MUZYCZNY NOCNIK EDUKACYJNY
Z FUNKCJĄ PODNÓŻKA
3 w 1: pełni funkcję nocnika, miękkiej nakładki z uchwytami i krzesełka. Miękka, wyższa nakładka umieszczana z przodu
pomyślana specjalnie dla dzieci. Z czujnikiem płynu włączającym melodyjkę, kiedy dziecko siusia, aby nagrodzić je za
korzystanie z nocnika.

WIEK
+18m

WYMIARY
30x30x21cm

40334
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NA DWA SMOCZKI

WIEK
+0m

20136

KOŁO DO PŁYWANIA COLORS
DLA MAMY I DZIECKA
40332

BATH RING SEAT
DO WANNY
40522

SPONGE NATURALNA
40103

+ 1 KLIP + 1 WKŁAD

M
WIEK
+5m

20210

WIEK
+6m
WYMIARY
88x57x29cm

WIEK
5-10m
WYMIARY
34x34x31cm

WIEK
+0m

WANNA LUXE
NADMUCHIWANA
40520

LEŻAK ZMIENIANY
W KRZESEŁKO KĄPIELOWE

MATERNITY

DUMMY HOLDER BOX

GRYZACZEK DO
ŻYWNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCY
ZADŁAWIENIU

WIEK
+0m
WYMIARY
86x59x38cm

WIEK
+0m

40525

SPONGE CHŁONNA

WIEK
+0m

40105
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MATERNITY

M

BARIERKI NA ŁÓŻKO
SKŁADANE I ROZKŁADANE
Za sprawą bocznych złączy, barierkę można łatwo opuścić, aby mieć łatwy dostęp do
łóżka. Zapobiega uszkodzeniu konstrukcji łóżka.

WIEK
+36m

50278
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WYMIARY
150x46,5cm

DO NOSA Z WKŁADAMI

M
WIEK
+0m

40214

2 W 1: SZELKI

NAUKA CHODZENIA + SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

MEDICAL SET

ZE SMOCZKIEM I TERMOMETREM

WIEK
+0m

70135

WIEK
+12m

50213

PODUSZKA CIĄŻOWA
ODPOCZYNEK DLA CIĘŻARNYCH

MATERNITY

OPAKOWANIE
Z ASPIRATOREM

WYMIARY
BEZ POSZWY
150x100cm

50258

WYMIARY
Z POSZWĄ
67x50x20cm

PODUSZKA OCHRONNA
hippo + doudou

PODUSZKA ERGONOMICZNA
WIEK
+0m

50253

SKŁADANANA OSŁONA
NA SZYBĘ SAMOCHODU

ZMNIEJSZA RYZYKO WYSTĄPIENIA SKOŚNOGŁOWIA
2-ETAPOWA: DO ŁÓŻECZKA I GONDOLI

WYMIARY
35x24x4cm

50206

WYMIARY
19x20x4cm

50261

NECK PILLOW
POD GŁÓWKĘ DZIECKA

WYMIARY
19x16,5x6cm

50300

SKŁADANE

WIEK
+9m
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BABY TOYS

BE

TOYS
weselej na
co dzień
Wyczaruj wesołe chwile pełne szczęścia za
pomocą naszych zabawek, pluszowych maskotek
i mat gimnastycznych, które ponadto będą
wspomagały i stymulowały rozwój twojego
maluszka.
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BABY TOYS

BT

TOYS

Zabawne zabawki ze światełkami i dźwiękami wspomagają rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka.
Wykonane z miękkich, odpornych materiałów. Nadają się do zamocowania wszędzie, dzięki czemu zabierzesz je z twoim
dzieckiem na każdą wyprawę.

BABY SMARTPHONE
70208

WIEK
+6 m

ACTIVITY SOFT TOYS
30548

TOYS ACCESSORIES
30552
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WIEK
+0 m

WIEK
+3 m

Mata gimnastyczna i wypełnienie do łóżeczka w jednym. Tworzy zmienną przestrzeń do gier i zabaw dla niemowlęcia.
Miękkie materiały zapewniają niemowlęciu komfortowy wypoczynek.
Muzyczne karuzele z zabawnymi zwierzątkami obracającymi się w rytm muzyki. Łatwe do zamocowania w kojcu lub w łóżeczku.

PLAYMAT
30630

BABY TOYS

PLAYMAT / MOBILE

BT

WIEK
+0 m

WYMIARY
100x118cm

MOBILE WITH MUSIC AND LIGHT
30523

WIEK
+3 m
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Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty produktów, odwiedź naszą stronę internetową www.jane.es

JANÉ S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
C/ Mercaders, 34
Apdo. Postal 145-08184
Palau Solità i Plegamans ( Barcelona )

+34.937.031.800 Tel. Centralita
+34.937.031.804 Fax Centralita
+34.937.031.801 Fax Dpto. Comercial Nacional

+34.937.031.818 International Sales
+34.937.031.804 Fax International Sales

N.I.F. A/08.234.999
www.jane.es

JANÉ USA
15720 John J. Delaney Dr.
Suite 300
Charlotte, NC 28277

Tel: 1.866.890.3071
info@jane-usa.com
www.jane-usa.com
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