
JANÉ, you and UNICEF against malaria.
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Po 4-letniej współpracy z UNICEFEM, skupionej na dostarcza-
niu moskitier nasączonych środkiem owadobójczym do walki 
z malarią, poczyniliśmy wielkie postępy w zwalczaniu tej choroby. 
W Demokratycznej Republice Konga (fr. République démocrati-
que du Congo) malaria stanowi główną przyczynę zgonów wśród 
dzieci poniżej piątego roku życia oraz odpowiada za ponad 59% 
konsultacji szpitalnych. Malaria ma także ogromny wpływ na zdro-
wie kobiet w ciąży, gdyż jest przyczyną połowy przypadków 
hospitalizacji w tej grupie. Walka z malarią stanowi wielkie wyzwa-
nie w tym kraju - w Demokratycznej Republice Konga 97% lud-
ności mieszka na terenach zagrożonych tą chorobą. Firma Jané 
dołączyła do UNICEF w walce z malarią w 2010 roku, i w ciągu 
czterech lat partnerstwa wspierała pracę organizacji w zakupie 
i rozprowadzaniu moskitier nasączanych środkiem owadobój-
czym. Każdy wózek marki Jané zawiera wyjątkowe bransoletki 
solidarne Jané in support of UNICEF, w dowód wdzięczności dla 
wszystkich naszych klientów oraz jako symbol tej współpracy, 
ponieważ Wy również bierzecie udział w tej inicjatywie. Dzięki 
współpracy zespołu złożonego z JANÉ, UNICEF i Ciebie poczy-
niliśmy ogromne postępy w walce z tą chorobą, lecz nie możemy 
na tym poprzestać. Będziemy w dalszym ciągu pracować nad 
lepszą przyszłością dla naszych dzieci. Jeszcze raz dziękujemy Ci 
za zaufanie i solidarność.

RAZEM W WALCE Z MALARIĄ

Barcelona, 1932. Historia marki Jane zrodziła się z potrzeby, 
by zapewnić dziecku komfortowy „środek transportu”, a tym 
który podjął sie tego zadania był... ślusarz Manel Jane. Zachę-
cony słowami ojca „Jeśli jesteś tak świetnym ślusarzem i masz 
tyle pomysłów służących innym, udowodnij, że mogą one służyć 
twojemu synowi”- Manel Jane zmienia branże swojego przedsię-
biorstwa po narodzinach syna. Podejmuje wyzwanie i już kilka dni 
później synek Ramon wyjeżdża na kołach w nienazwanym jesz-
cze wózku głębokim, z którego Manel Jane jest niezmiernie zado-
wolony. Podziw przyjaciół i sąsiadów zachęcił go do zbudowania 
kilku wózków spacerowych, które można było smodzielnie złożyć, 
a następnie zaprezentował je w dużych domach towarowych 
w Barcelonie. Już po tygodniu pojawiły sie pierwsze zamówienia. 
Firma Jané rozpoczęła produkcję składanych wózków dziecię-
cych, z roku na rok coraz bardziej innowacyjnych.

1932: pierwszy całkowicie składany wózek spacerowy.

1935: pierwszy wózek spacerowy z rozkładanym oparciem.

1939: pierwszy wózek głęboki zrobiony z drewna i gumy.

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

Kolejne lata przyniosły coraz bardziej zaawansowane, ergono-
miczne i docenione przez rodziców usprawnienia technologiczne 
jak stylowy design. To co pozostałe niezmienne od lat, to bez 
wątpienia stuprocentowe zaangażowanie w robienie wszystkiego 
jak najlepiej, jakby nasze wyroby były przeznaczone dla naszych 
własnych dzieci. 

PIERWSZY WÓZEK FIRMY JANÉ
ZOSTAŁ OPRACOWANY W 1932 R.

historia

wspieramy
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JANÉ CRASH TEST: WYBIEGAJĄC POZA WYMAGANIA NORM

Produkowanie coraz bezpieczniejszych fotelików dziecię-
cych dla zminimalizowania obrażeń odnoszonych przez 
dzieci w wypadkach samochodowych to cel, który firma 
Jané stara realizować się w swoim własnym ośrodku 
badawczorozwojowym poświęconym dziedzinie bezpie-
czeństwa dzieci. 
Laboratorium JANÉ CRASH TEST z uwagi na zaangażowanie 
JANÉ w bezpieczeństwo dzieci firma zdecydowała się utworzyć 
swoje własne centrum badawczo-rozwojowe do testowania fote-
lików w skrajnych warunkach, aby zapewnić im poziom bezpie-
czeństwa wybiegający poza wymagania norm. Nasze laborato-
rium to jedyny prywatny tor do testów zderzeniowych w Hiszpanii 
i jeden z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie. 
Centrum wyposażono zgodnie z Regulaminem EKG i przygoto-
wano do prowadzenia testów przy wyższej prędkości, niż próby 
opisane w protokole testowym EURO-NCAP. JANÉ CRASH TEST 
umożliwia projektowanie urządzeń przytrzymujących dla dzieci, 
które są poddawane bardziej rygorystycznym testom niż próby 
wymagane przez przepisy bezpieczeństwa, a ponadto wielokrot-
nie testowane, by oferować klientom najbardziej wypróbowane 
foteliki na rynku z najbardziej rygorystyczną homologacją w całej 
Europie. W laboratorium znajduje się tor do testów zderzeniowych 
(z wózkiem testowym zaprojektowany wyłącznie do testowa-
nia samochodowych fotelików bezpieczeństwa. Umożliwia uzy-
skanie różnych prędkości w czasie zderzenia (powyżej 65km/h 
z przyspieszeniem ujemnym i siłami przeciążenia przekracza-
jącymi 40 g). W ośrodku prowadzone są testy trzech rodzajów 
zderzeń: czołowego, tylnego i bocznego - jest to możliwe dzięki 
obrotowej platformie. Testy są realizowane dla wszystkich grup 
fotelików samochodowych: począwszy od tych przeznaczonych 
dla noworodków, aż do fotelików dla dzieci o wadze do 36 kg. 
Laboratorium Jané zostało wyposażone we wszystkie manekiny 
serii P, a ponadto dysponuje też wszystkimi dostępnymi na rynku 
manekinami należącymi do zaawansowanej serii Q (wyposażo-

nymi w najbardziej zaawansowane technologicznie czujniki, przy-
spieszeniomierze i podobne urządzenia i cechującymi się wysoką 
tzw. „bio-fidelity”, a więc znacznie lepiej odwzorowującymi ciało 
dziecka). Każdy fotelik jest testowany przy wykorzystaniu maneki-
nów o wzroście i wadze odpowiednich do testowanej grupy. Ciała 
manekinów stanową replikę ciała dziecka o budowie reprezenta-
cyjnej dla danej grupy wiekowej lub wagowej, a same manekiny 
zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższego stopnia 
odwzorowania ciała dziecka, czyli tzw. „bio-fidelity” oraz wypo-
sażone w czujniki mierzące ujemne przyspieszenie oddziaływu-
jące na poszczególne części ciała dziecka, jak również skręty, 
wygięcia i inne niekorzystne zjawiska zachodzące we wrażli-
wych miejscach ciała dziecka. Każdy test zderzeniowy kończy 
się uzyskaniem dokładnych odczytów zebranych z czytników, 
co w połączeniu z naoczną kontrolą i danymi zarejestrowanymi 
przez kamery dużej prędkości (ponad tysiąc zdjęć na sekundę) 
pomaga nam w doskonaleniu i tworzeniu najlepszych opcji dla 
naszych produktów. Ponadto laboratorium firmy Jané zostało 
ostatnio unowocześnione dzięki zastosowaniu wszelkich rozwią-
zań technologicznych wymaganych do realizacji testów opisanych 
w przyszłym regulaminie „isize”, co zaowocowało wprowadzeniem 
nowego fotelika z nowym, specjalnym protokołem testowym dla 
zderzeń bocznych. Wdrożone zostały także nowe specyfikacje 
w zakresie systemu Isofix. Wprowadzenie manekinów z nowej 
serii Q stanowi zwieńczenie całego procesu renowacji i aktualiza-
cji naszego laboratorium, po raz kolejny plasując je wśród najbar-
dziej zaawansowanych specjalistycznych laboratoriów testowych 
na świecie. Dzięki nieustannym badaniom prowadzonym w labo-
ratorium „Crash Test Research Center” firmy Jané nasze systemy 
bezpieczeństwa uzyskały niezwykle wysokie oceny, co stawia je 
w czołówce tego typu rozwiązań. Potwierdzeniem powyższej tezy 
jest nagrodzony 4 gwiazdkami w teście Eurotest fotelik Monte-
carlo R1 - jedno z najbardziej cenionych na rynku urządzeń przy-
trzymujących dla dzieci.

centrum badawcze
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S45 SOIL S46 TEAL S47 GRASS S48 BRUSH S53 REDS49 BLACK S50 OFF 
WHITE

S51 ORANGE S52 BROWN

NANUQ XL

MUUM

EPIC

CROSSWALK

RIDER

TRIDER

POWERTWIN PRO

S45 SOIL S46 TEAL S47 GRASS S48 BRUSH S53 REDS49 BLACK S50 OFF WHITE S51 ORANGE S52 BROWN

MENLANGE 
GREY

DOBBY 
NAVY

DUO DOBBY 
GRASS

DOBBY 
BLUSH

DOBBY 
BLACK

VIGORE LIGHT 
GREY

VIGORE 
TEAL

VIGORE 
GREY

VIGORE LIGHT 
GREY

CANVAS 
BLACK

BLACK TEAL BLACK BLUSH BLACK

DOBBY 
UMBER

DUO DOBBY 
ORANGE

DOBBY 
MAROON

DOBBY 
BLACK

KNIT ICE DUO KNIT 
ORANGE

VIGORE 
CARAMEL

DUO KNIT 
RED

UMBER BLACK BLACK RED

kolorystyka produktów
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TRANSPORTER
2

MATRIX
LIGHT 2

STRATA KOOS MICRO

7,1 kg aprox.

6,6 kg aprox.

8,9 kg

10,6 kg aprox.

10,3 kg aprox.

10 kg aprox.

11,7 kg aprox.

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

79-83 cm
54 cm
54 cm

78-108 cm
60 cm
98 cm

80-100 cm
59 cm
92-112 cm

85-107 cm
60 cm
95-116 cm

85-110 cm
60 cm
93 cm

83-108 cm
60 cm
108 cm

102 cm
64 cm
120 cm

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

H 
W
L 

94 cm
29 cm
34 cm

34 cm
60 cm
75 cm

63 cm
59 cm
33 cm

67 cm
60 cm
36 cm

62 cm
60 cm
38 cm

70 cm
60 cm
39 cm

96 cm
60 cm
49 cm

103º-115º-127º
138º-150º

107º-130º-152º

110º-125º-142º

Multiposition

110º-125º-142º

110º-120º
110º-126º

110º-125º-142º

WAGA (KG) WÓZEK
ROZŁOŻONY

WÓZEK
PO ZŁOŻENIU

POZIOM
ODCHYLENIA (º)

PRZEKŁADNE
SIEDZISKO

dane techniczne
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nanuq xl muum epic crosswalkpro-fix system

rider trider powertwin pro micro

wózki

08 10 14 20 26

32 36 44 47
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pro-fix
SYSTEM

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

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

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

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

9



nanuq xl

Rodzina Nanuq powiększyła się dzięki narodzinom następnej, zmo-
dernizowanej i udoskonalonej generacji wózków, reprezentowanej 
przez nowy wózek Nanuq XL - bardziej dynamiczny niż kiedykol-
wiek. Nanuq XL jest jeszcze lepszy: łączy funkcjonalność i lekkość 
wózków typu parasolka z wygodą zwykłych wózków, umożliwiają-
cą mocowanie różnych gondoli i nosidełek bez rezygnacji z kom-
paktowego składania. Kolejną nowością jest siedzisko w rozmiarze 
XL, specjalnie zaprojektowane dla zapewnienia dziecku większej 
swobody ruchów.

stworzony do długich spacerów 
WÓZEK SPACEROWY
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nanuq xl
2302 WÓZEK

S46 TEAL

S47 GRASS

S53 REDS49 BLACK S51 ORANGE
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A C BD

E G H O

nanuq xl
DANE TECHNICZNE

*Homologowany dla dzieci o wadze do 22 kilogramów.
A Mocowanie na opcjonalnym stelażu Pro-fix, umożliwiające wygod-
ne mocowanie i zdejmowanie nosidełka Koos i gondoli Micro firmy 
Jané. 
B Rodzaj składania: wózek parasolka, najbardziej kompaktowy 
na rynku. 
C Nowe, wyższe i szersze siedzisko z 5-pozycyjnym oparciem o no-
wym, ergonomicznym i stabilnym kształcie.
D Zdejmowane oparcie. 
E Rodzaj hamulca: tylny hamulec ręczny. Jednoczesny hamulec lin-
kowy. 
F Sposób prowadzenia: koła samonastawne z możliwością bloka-
dy, z ulepszonym układem obrotowym, zapewniającym łatwiejsze 
i sprawniejsze prowadzenie wózka. 
G 2-pozycyjna rączka z regulowaną wysokością. 
H Rodzaj zawieszenia: tylne gumowe.
I Rodzaj kół: 4 podwójne kółka. Profil opony + obręcz koła 160 mm. 
J Pokrowiec: zdejmowany, nadaje się do prania. 
K Akcesoria: pokrowiec przeciwdeszczowy, torba na przedmioty 
i daszek. Pokrowiec: Z wodoodpornym daszkiem. Wewnętrzny ma-
teriał pozostający w styczności z niemowlęciem jest oddychający. 
Nowa, większa torba. 
L Aby uzyskać bardziej kompaktowe składanie, tylne koła są skła-
dane do środka podczas składania wózka, dzięki czemu zajmuje on 
mniej miejsca po złożeniu: system *Ball Joint. 
M Stojak. 
N Barierka w zestawie. 
O Nowy wysuwany daszek

*Ball Joint
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Dla dzieci o wadze do 22 kg

79/83x54x104/107cm

94x29x34cm

7,1Kg aprox.

Regulowane oparcie

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

FORMUŁA

SILLA NANUQ XL

NANUQ XL + MICRO

NANUQ XL + KOOS + MICRO

Barierka Opcjonalne zaczepy

ZAWIERA:

Film instruktażowy

nanuq xl
DANE TECHNICZNE
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muum

Jané przedstawia Muum, nowy wózek spacerowy łączący ostat-
nie tendencje projektowe z najbardziej innowacyjnymi rozwiąza-
niami w zakresie bezpieczeństwa i wygody. Jané zaprojektował 
wszechstronny, lekki i kompaktowy wózek, który niezwykle łatwo 
się prowadzi, umożliwiając użytkownikom czerpanie przyjemności 
z każdego wykonywanego wózkiem ruchu. Siedzisko Muum moż-
na optymalnie dopasować do pozycji pleców dziecka, dzięki nie-
zależnemu ustawieniu oparcia i podnóżka w 3 pozycjach. To dwu-
stronne, obszerne i niezwykle wygodne siedzisko zapewnia dziecku 
dużo przestrzeni, co mogłoby się wydawać nie do osiągnięcia w tak 
małym wózku! Wystarczy ruch jednej ręki, aby szybko złożyć go 
do niezwykle małych rozmiarów. Pamiętając o tym, że „przestrzeń 
to luksus”, Jané zaprojektował tutaj o wiele większy kosz, umożli-
wiający przewożenie wszelkich ciężarów bez najmniejszego wysił-
ku. Przednie koła są małe i lekkie, dzięki czemu wózek doskonale 
prowadzi się po ulicach miast, natomiast duże tylne koła są zdejmo-
wane, co umożliwia bardziej kompaktowe składanie wózka i jego 
wygodniejsze przewożenie i przechowywanie.

spacery jeszcze bardziej przyjemne
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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muum
5399 WÓZEK

S46 TEALS45 SOIL S47 GRASS

S52 BROWNS49 BLACK S51 ORANGE
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muum
5402 MICRO

S46 TEALS45 SOIL S47 GRASS S532 BROWNS49 BLACK S51 ORANGE

muum
5401 KOOS

S46 TEALS45 SOIL S47 GRASS S532 BROWNS49 BLACK S51 ORANGE
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S46 TEALS45 SOIL S47 GRASS S532 BROWNS49 BLACK S51 ORANGE

muum
5404 MATRIX LIGHT 2

S46 TEALS45 SOIL S47 GRASS S532 BROWNS49 BLACK S51 ORANGE

muum
5403 KOOS+MICRO
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muum
DANE TECHNICZNE

A Mocowanie na stelażu: Pro-Fix 
B Składanie w pół (jak książka) z mechanizmem zabezpieczającym. 
C Oparcie: 3-pozycyjne, stabilne, bardziej ergonomiczny kąt nachy-
lenia.
D Nowy pedał hamulca. 
E Sposób prowadzenia: koła samonastawne z możliwością bloka-
dy, z ulepszonym układem obrotowym, zapewniającym łatwiejsze 
i sprawniejsze prowadzenie wózka.
F Regulowana rączka 7-pozycyjna. Uchwyt ergonomiczny Soft To-
uch, regulowany i składany.
G Niezależne przednie zawieszenie.
H Rodzaj kół: Nowe opony. Tylne wyjmowane koła.
I Tapicerka: zdejmowana, nadająca się do prania. 
J Akcesoria: Torba na przedmioty i daszek. Pokrowiec zewnętrzny 
i na daszek. Wodo- i wiatroodporny. Oddychająca tkanina wewnętrz-
na,będąca w bezpośrednim kontakcie z ciałem dziecka. Nowa, więk-
sza torba. 
K Zdejmowane i dwustronne siedzisko. 
L Nowy daszek o ochronnym kształcie. 
M Składany z siedziskiem.
N Siedzisko:wzmocniona struktura plastra miodu, z pałąkiem do prze-
noszenia

K

B D

HNMFF

M

18



78/108x60x98cm

34x60x75cm

6,6Kg aprox.

Regulowane oparcie

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

FORMUŁA

MUUM

MUUM + KOOS + MICRO

MUUM + MICRO

MUUM + KOOS + MICRO

MUUM + KOOS

Film instruktażowy

ZAWIERA:

muum
DANE TECHNICZNE

* za wyjątkiem wózka
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epic

Sportowy, kompaktowy i dynamiczny: oto trzy przymiotniki określające 
nowy wózek Epic firmy Jané. Awangardowe wzornictwo w miejskim stylu 
wyróżnia się rurowym stelażem, nadającym całości innowacyjny i wytrzy-
mały charakter. Ponadto Epic zapewnia niezwykłą wszechstronność: poli-
uretanowe opony o wysokiej wytrzymałości i znakomitej amortyzacji, tylne 
niezależne zawieszenie o długim skoku, duża łatwość prowadzenia dzięki 
wyważonemu zespołowi przednich kół zapewniającemu łagodne, precyzyj-
ne skręcanie, hamulec z jednoczesnym podwójnym dociskiem na koła oraz 
bardziej kompaktowe składanie dzięki zdejmowanemu, dwustronnemu 
siedzisku. Nowy rurowy stelaż wykonany z aluminium o wysokiej granicy 
sprężystości sprawia, że jest to jeden z najlżejszych wózków w swojej ka-
tegorii. Zaprojektowany w każdym szczególe wózek Epic również zawiera 
praktyczne obicie na rączkę zapobiegające zużyciu w procesie zwykłego 
zużywania wózka. Ponadto ww. obicie nadaje całości oryginalny charakter. 
Podobnie jak wszystkie inne wózki firmy Jané Epic posiada wszelkie cechy 
i właściwości charakterystyczne dla ww. marki: lekkość, łagodne prowa-
dzenie, wygodę dla niemowlęcia, system pro fix i niepowtarzalne wzornic-
two. Epic to wspaniały wózek z wieloma nowościami!

unikalny wózek, komfortowa podróż
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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epic
5405 WÓZEK

S46 TEALS45 SOIL S48 BLUSH

S53 REDS49 BLACK S50 OFF WHITE
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S532 REDS49 BLACK S50 OFF WHITES48 BLUSHS46 TEALS45 SOIL

epic
5408 KOOS+MICRO

epic
5407 MICRO
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epic
5409 MATRIX LIGHT 2

S532 RED

S49 BLACK

S50 OFF WHITE

S48 BLUSH

S46 TEAL

S45 SOIL

23



A Mocowanie na stelażu Pro Fix, umożliwiające wygodne moco-
wanie i zdejmowanie wszystkich gondoli i nosidełek firmy Jané. 
B Opatentowane, o 10% bardziej kompaktowe składanie. 
C Nowy rurowy stelaż z aluminium o podwyższonej wytrzymałości. 
D Dwustronne zdejmowane siedzisko.
E Regulowane 3-pozycyjne oparcie plus 1 dodatkowa pozycja 
do składania. 
F Kompaktowe składanie z siedziskiem zamontowanym w oby-
dwóch kierunkach oraz zdejmowane koła.
G Tylne zdejmowane opony o większym rozmiarze. 
H Poliuretanowe opony o 10-krotnie wyższej wytrzymałości 
w porównaniu do zwykłych opon, charakteryzujące się znakomitą 
amortyzacją.
I Tylne zawieszenie niezależne o dużym skoku.
J Pokrowiec na rączkę z ekoskóry. 
K Łagodne,skuteczne skręcanie dzięki wyważonemu zespołowi 
przednich kół. 
L Tylna część konstrukcji w formie odwróconej litery „C” ułatwiają-
ca pchanie wózka. 
M Hamulec ręczny z jednoczesnym
podwójnym dociskiem na koła.

epic
DANE TECHNICZNE

K

BD

L

F G

M
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80/100x59x92/112cm

63x59x33cm

8,9Kg

Regulowane oparcie

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

FORMUŁA

EPIC

EPIC + KOOS + MICRO

EPIC + MATRIX LIGHT 2

EPIC + MICRO

* za wyjątkiem wózka

Film instruktażowy

ZAWIERA:

epic
DANE TECHNICZNE
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crosswalk

W oparciu o DNA wózka Epic powstał nowy Crosswalk - nowy 
wózek o kompaktowym składaniu, doskonale sprawdzający się 
w każdym terenie. Stylowy w mieście, niezawodny w trudnym 
terenie - właśnie te cechy sprawiają, że ten wózek pasuje idealnie 
do każdego stylu życia. Zaawansowane osiągi czynią z Crosswalk 
wózek niezwykle poręczny i łatwy w prowadzeniu: ekskluzywne, 
dziesięciokrotnie bardziej wytrzymałe opony poliuretanowe 
o dużym rozmiarze, rurowy aluminiowy stelaż, niezależne tylne 
zawieszenie i większe siedzisko z oparciem z wielopozycyjną 
regulacją (włącznie z pozycją leżącą) zapewniające większą 
wygodę dziecku. Crosswalk ma wszystko, czego można żądać 
od wózka dla dzieci.

stylowy w mieście, niezawodny w terenie
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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crosswalk
5410 WÓZEK

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK

S53 REDS50 0FF WHITE S52 BROWN
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crosswalk
5412 KOSS+MICRO

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S533 REDS50 OFF WHITE S52 BROWN

crosswalk
5411 MICRO

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S533 REDS50 OFF WHITE S52 BROWN

28



S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S533 REDS50 OFF WHITE S52 BROWN

crosswalk
5413 MATRIX LIGHT 2

5424 WÓZEK+KOSS

crosswalk convert
5423 WÓZEK

S49 BLACK S53 RED

S533 REDS49 BLACKSiedzisko zmieniane w gondolę

29



A Mocowanie na stelażu Pro Fix, umożliwiające wygodne moco-
wanie i zdejmowanie wszystkich gondoli i nosidełek firmy Jané. 
B Opatentowane, o 10% bardziej kompaktowe składanie. 
C Rurowy aluminiowy stelaż. 
D Dwustronne zdejmowane siedzisko.
E Wielopozycyjna regulacja oparcia dla większej wygody dziecka. 
F Kompaktowe składanie z siedziskiem zamontowanym w oby-
dwóch kierunkach oraz zdejmowane koła. 
G Duże koła z poliuretanowymi oponami o 10-krotnie wyższej wy-
trzymałości w porównaniu do zwykłych opon, charakteryzującymi 
się znakomitą amortyzacją.
H Tylne zawieszenie niezależne o dużym skoku. 
I Łagodne, skuteczne skręcanie dzięki wyważonemu zespołowi 
zdejmowanych przednich kół. 
J Tylna część konstrukcji w formie odwróconej litery „C” ułatwiają-
ca pchanie wózka. 
K Hamulec ręczny z jednoczesnym podwójnym dociskiem na koła. 
L Super pakowna torba na przedmioty. 
M Wysuwany daszek.

crosswalk
DANE TECHNICZNE

MKJI

HG

F

E

D B
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85/107x60x95/116cm

67x60x36cm

10,6Kg

Wielopozycyjne

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Siedzisko zmieniane w gondolę

CROSSWALK CONVERT

FORMUŁA

CROSSWALK

CROSSWALK + KOOS + MICRO

CROSSWALK + MATRIX LIGHT 2

CROSSWALK + MICRO

CROSSWALK CONVERT + KOOS

crosswalk
DANE TECHNICZNE

Film 
instruktażowy

ZAWIERA:
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rider

Nowy wózek Rider należy do elity wózków oferowanych w katalogu 
Jané. Rurowy stelaż z aluminium anodowanego został wyposażony 
w innowacyjny system (opatentowany) składania o wyjątkowej zdolno-
ści redukcji rozmiarów do 30% w stosunku do rozmiarów rozłożonego 
wózka, co sprawia, że należy on do najmniejszych w swojej katego-
rii. Niewielka waga wózka osiągnięta dzięki zastosowaniu aluminium, 
wyważona geometria i duża średnica kół sprawiają, że jest on nie-
zwykle zwinny, wygodny i łatwy w prowadzeniu. Doskonałe zawiesze-
nie tylne za pomocą regulowanego amortyzatora zapewnia dziecku 
wyjątkową wygodę. Tylna część podwozia w formie odwróconej litery 
„C” umożliwia swobodne stawianie kroków, co znacznie zwiększa 
wygodę prowadzenie wózka. Wysokość siedziska umożliwia używa-
nie wózka Rider również w charakterze krzesełka stołowego ze wzglę-
du na to, że doskonale pasuje do wysokości stołu. Podobnie jak reszta 
wózków Jané, Rider jest wyposażony w system Pro (opatentowany), 
który umożliwia szybki i bezpieczny montaż nowych gondoli i nosideł 
Jané. Siedzisko wózka jest dwustronne, tzn. może być montowane 
w dwóch różnych pozycjach: przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

komfort dla twojego dziecka
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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rider
5414 WÓZEK

S45 SOIL S46 TEAL

S49 BLACK S50 OFF WHITE
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rider
5415 MICRO

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S50 OFF WHITE

rider
5418 MATRIX LIGHT 2

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S50 OFF WHITE
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rider
5416 STRATA+MICRO

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S50 OFF WHITE

rider
5416 STRATA+TRANSPORTER 2

S46 TEALS45 SOIL S49 BLACK S50 OFF WHITE

35



A Mocowanie na stelażu: Profix - umożliwia wygodne mocowanie 
i zdejmowanie wszystkich gondoli i nosideł marki Jané. 
B Opatentowany system składania umożliwiający redukcję rozmia-
rów wózka do 30%.
C System rozkładania umożliwiający rozłożenie wózka nawet wte-
dy, gdy jedna ręka jest zajęta.
D Dwustronne i zdejmowane siedzisko.
E Tylna część podwozia w formie odwróconej litery „C” umożliwia 
swobodne stawianie kroków, co znacznie zwiększa wygodę pro-
wadzenie wózka. 
F Rurowy stelaż z aluminium anodowanego. 
G Regulowane 3-pozycyjne oparcie plus 1 dodatkowa pozycja 
składania. 
H Rodzaj hamulca: postojowy uruchamiany z rączki: Hamulec 
ręczny łatwo uruchamiany. 
I Koła tylne zdejmowane, metalowe łożyska w kołach oraz układ 
prowadzenia. 
J Tylne zawieszenie w postaci regulowanego amortyzatora. Pozwa-
la dostosować zawieszenie do wagi dziecka lub według upodobań 
użytkownika: zawieszenie twarde lub miękkie. 
K Niezwykle wytrzymałe poliuretanowe opony o znakomitej amor-
tyzacji.

rider
DANE TECHNICZNE

M

KJI

H

D

C
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85/110x60x93cm

62x60x38cm

10,3Kg aprox.

Regulowane oparcie

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

FORMUŁA

RIDER

RIDER + STRATA + TRANSPORTER 2

RIDER + STRATA + MICRO

RIDER + MICRO

RIDER + MATRIX LIGHT 2

Film instruktażowy

ZAWIERA:

rider
DANE TECHNICZNE
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trider

Trider to nowy wózek marki Jané, który umożliwi Ci swobodne korzystanie 
z uroków podróży i spacerów. Stelaż nowego wózka Trider został zapro-
jektowany 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 zakre-
sem pracy i regulowanym amortyzatorem zapewnia niemowlęciu najwyż-
szy komfort. Siedzisko jest dwustronne, dzięki czemu niemowlę będzie 
mogło korzystać z uroków spaceru przyglądając się otoczeniu lub patrząc 
na rodziców. Wysokość siedziska również pozwala na używanie wózka 
w charakterze krzesełka stołowego, ponieważ znakomicie pasuje do wyso-
kości stołu. Specjalnie dobrana pozycja siedzenia wózka jest także idealna 
z punktu widzenia zdrowia Twojego dziecka, gdyż chroni je przed zanie-
czyszczeniem i spalinami. Małe rozmiary po złożeniu (nawet bez konieczno-
ści demontażu trzech kół) w połączeniu z niewielką wagą uzyskaną dzięki 
zastosowaniu aluminium ułatwią Ci przewożenie wózka podczas wszelkich 
podróży. Podobnie jak pozostałe wózki marki Jane, Trider został wyposażo-

wózek do zadań specjalnych
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY

ny 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.

38
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trider
5419 WÓZEK

S46 TEAL

S49 BLACK S53 RED
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trider
5421 MATRIX LIGHT 2

S49 BLACKS46 TEAL S53RED

S49 BLACKS46 TEAL S53 RED

trider
5420 STRATA+TRANSPORTER 2
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A Mocowanie na stelażu: Profix - umożliwia wygodne mocowanie 
i zdejmowanie wszystkich gondoli i nosideł marki Jané. 
B Opatentowany system składania umożliwiający redukcję rozmia-
rów wózka do 30%.
C System rozkładania umożliwiający rozłożenie wózka nawet wte-
dy, gdy jedna ręka jest zajęta.
D Dwustronne i zdejmowane siedzisko.
E Tylna część podwozia w formie odwróconej litery „C” umożliwia 
swobodne stawianie kroków, co znacznie zwiększa wygodę pro-
wadzenie wózka. 
F Rurowy stelaż z aluminium anodowanego. 
G Regulowane 3-pozycyjne oparcie plus 1 dodatkowa pozycja 
składania. 
H Rodzaj hamulca: postojowy uruchamiany z rączki: Hamulec 
ręczny łatwo uruchamiany. 
I Koła tylne zdejmowane, metalowe łożyska w kołach oraz układ 
prowadzenia. 
J Tylne zawieszenie w postaci regulowanego amortyzatora. Pozwa-
la dostosować zawieszenie do wagi dziecka lub według upodobań 
użytkownika: zawieszenie twarde lub miękkie. 
K Niezwykle wytrzymałe poliuretanowe opony o znakomitej amor-
tyzacji.

trider
DANE TECHNICZNE

LKJ

I

H

HE

D CB
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83/108x60x108cm

70x60x39cm

10Kg aprox.

Regulowane oparcie

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

FORMUŁA

TRIDER

TRIDER + STRATA + TRANSPORTER 2

TRIDER + STRATA + TRANSPORTER 2

ZAWIERA:

Film instruktażowy

trider
DANE TECHNICZNE
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powertwin pro

Powertwin Pro to oryginalny wózek dwuosobowy dla bliźniąt lub 
dzieci w różnym wieku. W czasie wypraw na łono przyrody przeobra-
ża się w wózek terenowy - niezwykle bezpieczny dzięki hamulcowi 
i obrotowym kołom. Jest lekki, kompaktowy i wyposażony w najlep-
szy układ prowadzenia i kierowania dla wózków tej klasy.

niezastąpiony tandem
WÓZEK WIELOFUNKCYJNY
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powertwin pro
5422 WÓZEK

S49 BLACK S53 RED
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A Rodzaj zawieszenia: Tylne koła z 2 pozycjami zawieszenia. 
B Sposób prowadzenia: Aluminiowa obrotowa oś i przednie jedno-
ramienne widełki z opcją blokady. 
C Rodzaj hamulca: Przedni hamulec tarczowy 
D Rodzaj kół: Innowacyjne, wytrzymałe opony poliuretanowe. 
E Rodzaj i wysokość rączki: Rączkę można ustawić na 4 różnych 
wysokościach. 
F Rodzaj składania: Jak książka. 
G Materiał: Zewnętrzny materiał osłaniający i daszek są nieprze-
makalne. Wewnętrzny materiał pozostający w kontakcie ze skó-
rą dziecka jest oddychający. Wyjmowana wyściółka nadająca się 
do prania.
H Bardzo duża torba.

powertwin pro
DANE TECHNICZNE

102x64x120cm

96x60x49cm

11,7Kg aprox.

Regulowane oparcie przedniego siedziska

Regulowane oparcie tylnego siedziska

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Film instruktażowy

ZAWIERA:

FORMUŁA
POWERTWIN PRO

HG

F C
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micro

Gondola Micro marki Jané to praktyczne i lekkie rozwiązanie 
zapewniające łatwy transport i wygodę dziecku. Pasy mocujące 
zapewniają łatwe składanie i rozkładanie wózka. Szybkie i bezpro-
blemowe 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 zapinany na zamek błyskawiczny, co 
ułatwia dostęp do dziecka.

lekka, praktyczna, pojemna...
idealna gondola
GONDOLA
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micro
5007 RIDER

S45 SOIL S46 TEAL

S49 BLACK S50 OFF WHITE Film instruktażowy
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micro
5005 MUUM / EPIC / CROSSWALK

Film instruktażowy

S45 SOIL

S48 BLUSH

S46 TEAL S47 GRASS

S53 RED

S49 BLACK

S51 ORANGE

S52 BROWN

S50 OFF WHITE
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transporter 2 matrix light 2 strata koosgrupy wagowe/
wiekowe

protect grand quartz montecarlo R1

foteliki

51 52 56 62 66

70 74 78 82
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Dewizą Jané jest tworzenie dziś produktów jutra. Innowacyjne 
projekty nie tylko stanowią odpowiedź na oczekiwania nowych 
rodziców, którzy pragną konstrukcji lepiej dopasowanych do deli-
katnych kształtów ich dzieci oraz do ich codziennego życia, ale 
również są poparte badaniami medycznymi.

PRODUKTY WYPRZEDZAJĄCE 
SWOJE CZASY

Jané kroczy naprzód z pewnością, jaką daje doświadczenie 
i odpowiedzialnością, jaka cechuje lidera. Jané Crash Test Rese-
arch Center -laboratorium bezpieczeństwa JANÉ, jedno z najno-
wocześniejszych na świecie laboratoriów przeznaczonych do prze-
prowadzania 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.

WYKRACZAJĄC POZA WYMAGANIA 
NORM

grupy wagowe/wiekowe

transporter 2 matrix light 2 strata koos

protect grand quartz montecarlo R1
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transporter 2

Transporter 2 to nowa gondola firmy Jané, najwygodniejsza i naj-
bezpieczniejsza w swojej klasie dzięki optymalizacji wszelkich ele-
mentów podnoszących bezpieczeństwo pod względem konstruk-
cyjnym, 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 łatwiejsze w użyciu karabinki mocujące 
zapobiegają obracaniu gondoli, a oprócz tego Transporter 2 został 
wyposażony w system „misuse” uniemożliwiający mocowanie gon-
doli z podniesionym oparciem w samochodzie. Celem zwiększenia 
komfortu Transporter 2 zawiera materiał z membraną zapewniają-
cy dziecku wentylację poprzez regulację strumienia dopływu, dzięki 
czemu pozwala na utrzymanie przyjemnej dla niemowlęcia tempe-
ratury.

maksymalizacja bezpieczeństwa 
i komfortu
GONDOLA
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transporter 2
53349 RIDER / TRIDER

S45 SOIL - RIDER S46 TEAL - RIDER/TRIDER

S49 BLACK - RIDER/TRIDER S50 OFF WHITE - RIDER S50 RED - TRIDER
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transporter 2
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną, jaką stanowi 
wewnętrzna obudowa z polistyrenu, działają jako bariera ochron-
na pochłaniająca siłę uderzenia. Aby zagwarantować prawidłowe 
zamocowanie gondoli w samochodzie, Transporter 2 został wypo-
sażony w specjalny system zapobiegający nieprawidłowemu mon-
tażowi (Misuse System), który nie pozwala na mocowanie gondoli 
z podniesionym oparciem. W nowym Transporter 2 zaciski mocują-
ce do siedzenia samochodu są wygodniejsze i łatwiejsze w obsłu-
dze. Znajdują się one na stałe przymocowane do tego modelu 
w pozycji zapobiegającej obrotowi gondoli, co poprawia funkcje 
ochronne całego zespołu. Transporter 2 został wyposażony w tka-
ninę membranową zapewniającą właściwą wentylację. Ta tkanina 
techniczna umożliwia cyrkulację powietrza z wnętrza na zewnątrz, 
zapewniając odpowiednią wentylację dziecka. Ponadto Transporter 
2 posiada dodatkowy kanał przewietrzający, który stanowi dodat-
kową wentylację dziecka w najgorętsze dni lata. W zależności od 
potrzeby, kanał ten można zamknąć lub otworzyć. Oparcie gondoli 
posiada wielopozycyjną regulację nachylenia, umożliwiającą ułoże-
nie dziecka w możliwie najwygodniejszej pozycji.

Film instruktażowy
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transporter 2
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

A Wzmocniona struktura typu „plaster miodu” (Honey Comb 
Structure). 
B 3-punktowe szelki bezpieczeństwa.
C Kompleksowa ochrona. Materiał pochłaniający energię uderze-
nia na całym obwodzie. 
D Nowe karabinki zaczepów są łatwiejsze i wygodniejsze w użyciu. 
E Model zawiera karabinki przeciwobrotowe. Zapobiegają obra-
caniu gondoli, znacznie zwiększając tym samym bezpieczeństwo 
całej konstrukcji.
F System zapobiegający nieprawidłowemu mocowaniu (Misuse 
System). Nie zezwala na montaż gondoli w samochodzie, jeżeli jej 
oparcie jest podniesione. 
G System wentylacyjny: tkanina membranowa umożliwiająca wen-
tylację i chroniąca dziecko przed zimnem. Stanowi dodatkowy ele-
ment wentylacyjny na najgorętsze dni lata. 
H Oparcie z regulacją nachylenia. Dodatkowa wyściółka wewnętrz-
na. 
I Pro-Fix Jané. System kompatybilny ze wszystkimi wózkami Jané. 
J 2-pozycyjny pałąk do przenoszenia.

transporter 2
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Bawełna 100%

ECE R44/04
UNIVERSAL

-10 kg

041065
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matrix light 2

Matrix Light 2 marki Jané to metamorfoza doświadczonego Matrix 
Jané. Jedyne nosidło na rynku (opatentowane), które daje możliwość 
bezpiecznego wożenia dziecka w pozycji siedzącej lub leżącej. Oby-
dwie pozycje zostały homologowane do jazdy samochodem.

wszechstronny i wielofunkcyjny model
GONDOLA I NOSIDEŁKO

56



matrix light 2
3403 RIDER / TRIDER

S45 SOIL - RIDER S46 TEAL - RIDER/TRIDER

S49 BLACK - RIDER/TRIDER S50 OFF WHITE - RIDER S50 RED - TRIDER
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matrix light 2
3415 MUUM / EPIC / CROSSWALK

S45 SOIL - 
MUUM/EPIC/CROSSWALK

S46 TEAL - 
MUUM/EPIC/CROSSWALK

S49 GRASS - MUUM S50 BLUSH - EPIC S50 BLACK - 
MUUM/EPIC/CROSSWALK

S50 OFF WHITE - EPIC/
CROSSWALK

S51 ORANGE - MUUM

S49 BROWN - MUUM/CROSSWALK S53 RED - EPIC/CROSSWALK
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Nowy Matrix Light 2 jest o 20% lżejszy. Głębsze i obszerniejsze 
siedzisko zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo w razie 
zderzenia. Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną, 
jaką stanowi wewnętrzna obudowa z polistyrenu, działają jako 
bariera ochronna pochłaniająca siłę uderzenia. Teraz dopasowanie
zintegrowanych szelek bezpieczeństwa jest o wiele łatwiejsze: 
wystarczy przycisnąć jeden przycisk i ustawić pasy szelek 
w odpowiedniej pozycji. Zaciski mocujące nosidło do siedzenia 
samochodu są teraz o wiele wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu. 
W tym modelu zostały one przymocowane na stałe do nosidła. 
Zawiera system Pro-fix umożliwiający szybkie i łatwe mocowanie 
nosidełka na dowolnym stelażu wózków Jané.

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

HOMOLOGOWANY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA,
NAGRADZANY PRZEZ RODZICÓW

matrix light 2
CHARAKTERYSTYKA
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MOCOWANIE

matrix light 2
5093-X09 PLATFORMA

Nowa platforma Matrix firmy Jané to akcesorium zaprojekto-
wane specjalnie dla ułatwienia mocowania nosidełka Matrix 
Light 2 w samochodzie. Platforma jest mocowana w pojeździe 
za pomocą systemu Isofix, dzięki czemu używanie pasów bez-
pieczeństwa do tego celu nie jest już konieczne. W celu zapew-
nienia większego bezpieczeństwa została wyposażona w nóżkę 
przeciwobrotową o solidnej i wytrzymałej konstrukcji, z regulo-
waną wysokością, 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 siedzenia lub siedząc 
tyłem do kierunku jazdy. Mocowanie platformy jest szybkie, pro-
ste i bezpieczne. Ponadto została wyposażona w oznaczenia 
pokazujące prawidłowe zamocowanie podstawy w pojeździe: 
dwa zielone światełka w okienku oznaczają poprawne zamoco-
wanie. Nowa platforma została zaprojektowana do zamontowania 
na stałe w samochodzie, dzięki czemu pozwala unikać uciążliwo-
ści związanych z ciągłym mocowaniem i demontowaniem plat-
formy w pojeździe. Platforma Matrix zdała wymagające testy bez-
pieczeństwa wg europejskiej normy ECE R44/04.

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

Film instruktażowy
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4
POZYCJE
138-180

A System wielofunkcyjny G0-G0+. Na początku dziecko może 
leżeć na wznak, co ma korzystny wpływ na rozwój płuc i zapo-
biega wystąpieniu problemów oddechowych. Cztery pozycje 
oparcia pozwalają na wygodne ułożenie dziecka. Dwie pozycje 
homologowane do stosowania w samochodzie. Pozycja siedząca 
pod kątem 138º zajmuje tylko jedno siedzenie samochodu (Grupa 
0+, do 13kg). Pozycja leżąca pod kątem 180º zajmuje jedynie dwa 
tylne siedzenia samochodu (Grupa 0, do 10kg). Pozycja ta stanowi 
optymalne ułożenie dziecka w pierwszych miesiącach życia. 
B 5-punktowe szelki bezpieczeństwa. 
C Więcej przestrzeni wewnętrznej.
D Lżejsza struktura -20%. 
E Automatyczny system regulacji wysokości pasa. 
F Kompleksowa ochrona. Materiał pochłaniający energię uderzenia 
na całym obwodzie - polistyren.
G Nowe karabinki zaczepów są łatwiejsze i wygodniejsze w użyciu. 
System załączonych zaczepów. Zapobiegają obracaniu gondoli, 
znacznie zwiększając tym samym bezpieczeństwo całej konstruk-
cji w pozycji leżącej. 
H Klamra przytrzymująca G0+. Przytrzymuje samochodowy pas 
bezpieczeństwa, zwiększając w ten sposób stabilność zespołu 
i polepszając przemieszczenie w razie zderzenia. 
I System wentylacji. 
J Dodatkowy wewnętrzny materacyk z wyjmowanymi bokami K 
Pałąk do przenoszenia. 3-pozycyjny. L Mocowanie Profix do stela-
ży wózków Jané: Trider, Rider, Muum, Twone, Epic.
M Budka składana jednoręcznie. 
N Pokrowiec na nogi.

matrix light 2
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

Trwały i antyplamowy

Film instruktażowy
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strata

Strata to najbezpieczniejsze nosidełko w swojej klasie -
EUROTEST 2008
Strata to nowe nosidło marki Jané, zaprojektowane z myślą o zapew-
nieniu 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 dziecka najzdrowszą pozycją jest pozycja leżąca. Po około 4
miesiącach dziecko może zacząć siadać. Dzięki systemowi opaten-
towanemu przez Jané, Strata zapewnia Twojemu dziecku zawsze 
najbardziej odpowiednią i wygodną pozycję. Łatwiej już nie można.
• Obszerniejszy.
• Teraz Strata oferuje możliwość zastosowania platformy Strata, któ-
ra poprawia bezpieczeństwo i wygodę mocowania nosidła-fotelika 
w samochodzie.

niezawodny fotelik z grupy 0+
FOTELIK SAMOCHODOWY

62



strata
3402 RIDER / TRIDER

S45 SOIL - RIDER S46 TEAL - RIDER/TRIDER

S49 BLACK - RIDER/TRIDER S50 OFF WHITE - RIDER S53 RED - TRIDER
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strata
BEZPIECZEŃSTWO

strata
5091-X09 PLATFORM

STRATA NAJBEZPIECZNIEJSZYM FOTELIKIEM W SWOJEJ 
KATEGORII - EUROTEST 2008
Strata Jané uzyskał maksymalną punktację w Grupie fotelików 0+ 
mocowanych 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa w europej-
skim teście przeprowadzonym przez ekspertów w zakresie bezpie-
czeństwa dzieci oraz przez organizacje konsumenckie. To nie tylko 
najbezpieczniejszy fotelik samochodowy, ale również jedyny fotelik 
wspomagający rozwój płuc Twojego dziecka. Podwójna ochrona 
główki 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 pochłaniają-
cym siłę uderzenia. Zintegrowane 5-punktowe szelki bezpieczeń-
stwa zapewniają większą powierzchnię mocowania, co daje więk-
szy poziom ochrony.

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

Film instruktażowy
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strata
5091-X09 PLATFORM

A Regulacja szelek za pomocą jednego przycisku. Pozwala unik-
nąć konieczności zakładania i zdejmowania szelek, kiedy chcemy 
zmienić ich wysokość. 
B Możliwość stosowania z platformą.
C Tapicerka: Budka: Wodoodporna i Wiatroodporna. Oddychająca 
tkanina wewnętrzna, będąca w bezpośrednim kontakcie z ciałem 
dziecka. 
D Zdejmowana budka. 
E Materacyk. 
F Szelki 5-punktowe.

WYGODA
G Przebieg pasów pod skorupą fotelika pozwala na jego mocowa-
nie w samochodach z krótkimi pasami bezpieczeństwa. Poza tym 
dziecko ma więcej miejsca na nogi, przez co jest mu wygodniej.
H Wyposażony w blokadę samochodowego pasa bezpieczeństwa, 
która pozwala dobrze go napiąć, co zapewnia większą stabilność 
fotelika. 
I Firma Jané wprowadziła okienka wentylacyjne zapewniające wła-
ściwy przepływ powietrza. 
J 4-pozycyjny pałąk do przenoszenia. 
K Obszerniejszy.

strata
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający
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koos

Lepsza, lżejsza i bezpieczniejsza konstrukcja.
Koos to nowe rozwiązanie firmy Jané dla grupy 0+. Koos to nosideł-
ko łączące niezwykle lekką konstrukcję z maksymalnym bezpieczeń-
stwem. Wyprodukowane z oddychających materiałów nosidełko 
Koos jest bardzo wygodne dla dziecka oraz funkcjonalne i poręczne 
dla rodziców. Niezwykle stabilna lekka konstrukcja sprawia, że nosi-
dełko to jest nie tylko łatwe do przewożenia, ale także najbezpiecz-
niejsze 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. Nosidełko Koos nadaje się idealnie zarów-
no do podróży, jak i do spacerów, ponieważ zostało wyposażone 
w system Pro-fix umożliwiający zamocowanie jednym ruchem nosi-
dełka na wszystkich stelażach firmy Jané.

lekki, bezpieczny, wygodny
NOSIDEŁKO
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koos
3401 MUUM / EPIC / CROSSWALK

S45 SOIL - MUUM/EPIC/
CROSSWALK

S46 TEAL - MUUM/EPIC/
CROSSWALK

S50 OFF WHITE - EPIC/
CROSSWALK

S47 GRASS - MUUM S48 BLUSH - EPIC S49 BLACK - MUUM/
EPIC/CROSSWALK

S51 ORANGE - MUUM S52 BROWN - MUUM/
CROSSWALK

S53 RED - EPIC/
CROSSWALK
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koos
5091-X09 BAZA

CHARAKTERYSTYKA
Ponieważ mocowanie nosidełek w samochodzie za pomocą pasa 
bezpieczeństwa może być nieco skomplikowane, postanowiliśmy 
opracować nową podstawę Koos Platform. Nowa opcjonalna pod-
stawa zapewnia błyskawiczne, wygodne i bezpieczne mocowanie 
jednym ruchem. Platforma zostanie doskonale przymocowana 
do pojazdu za pomocą systemu Isofix, który maksymalnie zwiększa 
bezpieczeństwo nosidełka Koos, ponieważ zastosowanie systemu 
Isofix ogranicza do minimum wszelkie błędy w czasie mocowania. 
Nowa platforma została zaprojektowana do zamontowania na stale 
w samochodzie, dzięki czemu pozwala nam unikać uciążliwości 
związanych z ciągłym mocowaniem i demontowaniem platformy 
w pojeździe. Platforma Koos Platform spełnia wymagające testy 
bezpieczeństwa wg europejskiej normy ECE R44/04. Platforma 
Koos firmy Jané to nowe akcesorium zaprojektowane dla ułatwie-
nia mocowania nosidełka Koos w pojeździe. Jej podstawa jest czę-
ściowo uniwersalna, a więc pasuje do większości siedzeń samo-
chodowych. Zobacz tabelę kompatybilnych pojazdów na stronie 
www.jane.pl.

CZĘśCI PLATFORMY KOOS
A Platforma.
B Mocowanie za pomocą systemu Pro-fix.
C Nóżka przeciwobrotowa.
D Zaczepy Isofix.

MOCOWANIE
Maksimum wygody za pomocą jednego „kliknięcia” ISOFIX ECE 
R44/ 04 w kategorii częściowo uniwersalnej. Nowe zaczepienie 
za pomocą systemu Profix umożliwiającego zamocowanie i zdję-
cie nosidełka Koos w ciągu kilku sekund. System przeciwobrotowy 
ze stabilizatorem - Support Leg. Wysokość regulowana w 7 pozy-
cjach, dzięki czemu może być mocowane w większości samocho-
dów dostępnych na rynku. Na stronie internetowej www.jane.pl 
została opublikowana lista pojazdów, w których można zamonto-
wać ten system.

MAKSIMUM WYGODY ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA
Podstawa Isofix nie tylko oznacza ogromny postęp w bezpiecze-
stwie, ale również ogromną wygodę, gdyż można ją pozostawić 
zamontowaną w samochodzie. Oprócz oszczędności czasu w każ-
dym momencie wiemy, czy podstawa jest zamontowana prawi-
dłowo. Jedną z największych zalet nosidełka Koos jest możliwość 
zaczepienia i odczepienia za pomocą jednego „kliknięcia”. Dzięki 
praktycznemu systemowi Pro-Fix, mocowanie i zdejmowanie fote-
lika wykonuje się jedną ręką. Odnosi się to zarówno do mocowa-
nia na wózku, jak i na podstawie Isofix. Wykonanie tych czynności 
to zaledwie jeden ruch ręki.

Film instruktażowy
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Wodoodporny

Wiatroodporny

Oddychający

2,9 kg

A Nosidełko dla grupy 0+ (do 13 kg). 
B Najlżejsze w swojej klasie - zaledwie 2,9 kg. 
C System Pro-fix umożliwiający wygodne zdejmowanie i mocowa-
nie nosidełka na każdym stelażu firmy Jané.
D Konstrukcja wykonana z wtryskowego polipropylenu niezwykle 
odporna na uderzenia.
E Kompleksowa ochrona. 
F 3-pozycyjne regulowane szelki. 
G Ergonomiczna watowana poduszka jako oparcie pod główkę 
i tułów najmniejszych niemowląt. 
H System wentylacji gwarantujący stały obieg powietrza. 
I 3-punktowy pas bezpieczeństwa. 
J Ergonomiczny regulowany 4-pozycyjny pałąk do przenoszenia. 
K Trzeci uchwyt na pas bezpieczeństwa. 
L Schowek na rzeczy. 
M Zdejmowany pokrowiec nadający się do prania. Zawiera daszek 
chroniący przed słońcem i wiatrem. 
N Test poprawnego zamocowania. 
O Wyposażony w blokadę samochodowego pasa bezpieczeństwa,
która pozwala dobrze go napiąć, co zapewnia większą stabilność 
fotelika. 
P Nowa dodatkowa osłona z wkładką z polistyrenu porowatego, 
zapewniająca lepszą ochronę w razie bocznej kolizji.

koos
DANE TECHNICZNE

Film instruktażowy
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protect

Lepsza, lżejsza i bezpieczniejsza konstrukcja.
Protect firmy Jané to nowy fotelik bezpieczeństwa zaprojektowany 
dla ochrony dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 4-tego 
roku życia (18 kg wagi) w czasie jazdy samochodem. Jako spadko-
bierca doświadczenia wykorzystanego w produkcji słynnego modelu 
Racing firmy Jané, ten nowy model zdał niezwykle wymagające testy 
bezpieczeństwa wg europejskiej dyrektywy ECE 44/04 i może być 
mocowany za pomocą pasów bezpieczeństwa w dwóch pozycjach: 
przodem i tyłem do kierunku jazdy. Wielką nowością w tym foteliku 
samochodowym jest możliwość posadzenia dziecka o wadze do 18 
kg tyłem do kierunku jazdy - dzięki temu możesz wozić swoje dziecko 
w najbezpieczniejszy sposób i decydować, do jakiego wieku chcesz 
je tak wozić: w ww. pozycji lub przodem do kierunku jazdy. Nowy 
fotelik Protect firmy Jané homologowano wg kategorii uniwersalnej, 
dlatego można go instalować w większości samochodów (za wyjąt-
kiem samochodów niewyposażonych w fotele kategorii uniwersalnej).

maksymalne bezpieczeństwo, 
maksymalny komfort
FOTELIK SAMOCHODOWY
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Odporny na uderzenia

Regulowane oparcie i regulowany zagłówek

protect
4582 FOTELIK SAMOCHODOWY

S52 BROWN S53 RED

S49 BLACK

Zdał testy bocznych zderzeń
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protect
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

JANÉ CRASH TEST RESEARCH CENTER
Fotelik bezpieczeństwa Protect uzyskał doskonałe wyniki w testach 
bezpieczeństwa pod względem absorpcji uderzeń. Podczas zde-
rzenia czołowego główka manekina przemieszcza się o odległość 
dużo bliższą niż ustalona granica kontaktu. Główka przemieszcza 
się łagodnie i nie dotyka żadnej sztywnej części pojazdu. Ta zna-
komita reakcja oznacza, że produkt znacznie przewyższa wymogi 
normy ECE R44/04. Podczas zderzenia bocznego fotelik reagu-
je również bardzo dobrze ze względu na system totalnej ochrony 
z wykorzystaniem materiału absorbującego uderzenia.

Odporny 
na uderzenia

Zdał testy 
bocznych zderzeń

Poduszka podwyższająca 
dla Grupy 0
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A Pasy antypoślizgowe: zapewniają pewne i wygodne utrzy-
manie dziecka w foteliku, polepszając w ten sposób jego 
bezpieczeństwo.
B Mocowany w dwóch pozycjach: przodem i tyłem do kie-
runku jazdy. 
C Tylne okienko: Dostęp do pasów bezpieczeństwa przez 
tylne okienko. 
D Ochrona tapicerki: Konstrukcja chroni tapicerkę w samo-
chodzie. 
E System korygowania kąta nachylenia oparcia dla grupy 
0-1 w foteliku zamocowanym tyłem do kierunku jazdy. 
Wysokość podstawy równoważy ustawienie fotelika. 
F Oparcie z wielopozycyjną regulacją nachylenia: Dla grupy 
0-1 w foteliku zamocowanym tyłem do kierunku jazdy.

protect
DANE TECHNICZNE

FED

CBA
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grand

Oto Grand firmy Jané - nowy ewolucyjny fotelik zaprojektowany dla 
ochrony dzieci o wadze od 9 do 36 kilogramów. Grand to fotelik 
bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych (1, 2, 3), 
zaprojektowany z myślą o dostosowaniu do dziecka podczas każ-
dego etapu rozwoju. Łatwo i bezpiecznie mocowany w samocho-
dzie za pomocą zaczepów Isofix, może być instalowany na przednim 
i tylnym fotelu. Dziecko zawsze będzie podróżowało bezpiecznie, 
ponieważ fotelik zawiera też Top Tether (pasek przeciwobrotowy). 
Fotelik Grand został homologowany jako urządzenie przytrzymujące 
dla dzieci w samochodzie zgodnie z postanowieniami normy ECE 
44/04 oraz zaprojektowany zgodnie z wymogami najnowszej normy 
I-SIZE.

bezpieczny dla dziecka,
wygodny dla rodzica
FOTELIK BEZPIECZEŃSTWA
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grand
4578 FOTELIK SAMOCHODOWY

S49 SOIL S49 BLACK

S51 ORANGE S53 RED S52 BROWN
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grand
DANE TECHNICZNE

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

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

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

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

grand
DANE TECHNICZNE

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

Poprawnie zainstalowany Niepoprawnie zainstalowany

I H

G

F

D DCB

A
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quartz

Maksimum bezpieczeństwo w połączeniu z ekskluzywną, 
unikatową konstrukcją.
Nowy fotelik Quartz to najnowsza opcja w kompletnej kolekcji urzą-
dzeń przytrzymujących dla dzieci marki Jané. Quartz to urządzenie 
przytrzymujące wyposażone w zaczepy Isofix, zaprojektowane dla 
grupy 2/3, czyli dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg. Fotelik Quartz jest 
technologicznie zaawansowany oraz został wyposażony w Propor-
tional Height Adjustement - system kompleksowej regulacji umożli-
wiający ustawienie wysokości w 11 różnych pozycjach. Przy pod-
wyższeniu fotelika nie tylko zostaje wysunięty zagłówek, ale również 
samo oparcie ustawia się na stosownej wysokości w taki sposób, 
by zapewnić maksymalną ochronę dziecku w każdej fazie roz-
woju. Quartz gwarantuje dziecku wygodny wypoczynek za pomocą 
3-pozycyjnego systemu regulacji oparcia oraz oddychającej wyściółki 
z opcją Soft Touch.

odpowiedni na każdym etapie
FOTELIK SAMOCHODOWY
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quartz
4578 FOTELIK SAMOCHODOWY

S49 SOIL

S51 ORANGE

S49 BLACK

S53 RED S52 BROWN
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quartz
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

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

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

A Z możliwością dopasowania: Quartz to fotelik bezpieczeństwa 
dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany z myślą o dostoso-
waniu do dziecka podczas każdego etapu rozwoju dzięki syste-
mowi kompleksowej regulacji wysokości (11 pozycji) za pomocą 
wysuwanego oparcia i zagłówka. 
B Maksymalna ochrona boczna - osłaniający kształt obudowy 
zwiększa pochłanianie siły ewentualnego uderzenia i zapewnia lep-
szą amortyzację.
C 3-pozycyjny system regulacji oparcia dla lepszego wypoczynku 
niemowlęcia. 
D Zagłówek zawiera obszerne boczne części osłaniające uszy, 
które w razie zderzenia bocznego gwarantują maksymalne przy-
trzymanie głowy dziecka i zwiększają pochłanianie siły uderzenia. 
E Wentylacja: Ergonomiczna konstrukcja z otworami wentylacyj-
nymi ułatwiającymi przepuszczanie powietrza. 
F Oddychająca wyściółka i opcja Soft Touch. Pokrowce są zdejmo-
wane i nadają się do prania. 
G System mocowania Isofix zapewniający z fotelikowi bezpieczeń-
stwo i dodatkową stabilność.

Film instruktażowy
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montecarlo R1

Montecarlo to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup 
wiekowych, zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka 
na każdym etapie rozwoju. Dzięki systemowi kompleksowej regulacji, 
polegającemu na ustawieniu wysokości oparcia i szerokości fotelika, 
poprzez regulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej, zapew-
nia całkowitą ochronę boczną. Okalający kształt i większe rozmiary 
zagłówka pozwalają na lepsze pochłanianie siły uderzenia w razie 
wypadku, zapewniając lepszą amortyzację. Ergonomiczny zagłówek 
w połączeniu z pochylonymi bokami fotelika stanowią oparcie nie-
zbędne dla optymalnego odpoczynku dziecka. Oddychająca tkanina 
wewnętrzna, będąca w bezpośrednim kontakcie z ciałem dziecka.
MONTECARLO R1 – ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA
Fotelik Montecarlo R1 został poddany wymagającym próbom Euro-
test badającym właściwości fotelików bezpieczeństwa w zakresie 
wytrzymałości i bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki nie mogły być lep-
sze: fotelik Montecarlo R1 otrzymał jedną z najwyższych punktacji 
w swojej klasie i został wyróżniony za zapewnienie bezpieczeństwa 

w czasie zderzenia bocznego oraz za stabilność całej konstruk-
cji. Ocena ta plasuje fotelik Montecarlo R1 jako punkt odniesienia 
w zakresie komfortu i bezpieczeństwa dla dzieci. Ponadto jest on 
jednym z najbardziej cenionych fotelików na rynku.

bezpieczeństwo ponad wszystko
FOTELIK BEZPIECZEŃSTWA
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montecarlo R1
4572 FOTELIK SAMOCHODOWY

S49 SOIL S49 BLACK

S53 REDS52 BROWN
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montecarlo R1
DANE TECHNICZNE

Wodoodporny

A Z możliwością dostosowania: Montecarlo R1 to fotelik bezpie-
czeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zaprojek-
towany w celu dostosowania się do dziecka na każdym etapie 
rozwoju. Dzięki systemowi kompleksowej regulacji, polegającemu 
na ustawieniu wysokości oparcia i szerokości fotelika, poprzez re-
gulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej, zapewnia całko-
witą ochronę boczną. Maksymalna ochrona dzięki udoskonalonej 
bocznej amortyzacji. 
B Auto: Montecarlo R1 jest wyposażony w system Isofix, co w po-
łączeniu z systemem przytrzymującym dziecko - opartym na sa-
mochodowych pasach bezpieczeństwa - zapewnia większą sta-
bilność fotelika w razie kolizji i uderzeń bocznych oraz umożliwia 
regulację nachylenia oparcia w 2 różnych położeniach. 
C Homologacja: Aluminiowa konstrukcja gwarantuje o 70% lepszą 
ochronę w porównaniu z systemami tradycyjnymi. Homologowany 
wg nowej serii poprawek 04 do regulaminu nr 44. 
D Nowy otwór na pas: Udoskonalony otwór na pas pozwala na ide-
alne dopasowanie skośnej części pasa bezpieczeństwa pojazdu 
do wysokości ramion dziecka.
E Akcesorium xtend: akcesorium bezpieczeństwa przeznaczone 
do urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Prosimy o zapoznanie się 
z informacją w punkcie xtend.

Film instruktażowy

Trwały i antyplamowy

Oddychający

E

DC

BA
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montecarlo R1
CENTRUM BADAWCZE JANÉ CRASH TEST

LABORATORIUM JANÉ CRASH TEST
Fotelik Montecarlo reaguje znakomicie w czasie zderzeń 
Podczas zderzenia czołowego główka manekina zosta-
je przemieszczona na odległość dużo bliższą niż ustalona 
granica. Na zdjęciu możemy zobaczyć, że głowa manekina 
Dummy nigdy nie przekracza ustalonej granicy, dzięki czemu 
fotelik chroni dziecko przed doznaniem wszelkich trwałych 
urazów. W połączeniu z zastosowaniem akcesorium Xtend 
fotelik doznaje minimalnego przemieszczenia i przyspie-
szenia ujemnego, ze względu na to, że obciążenie, jakiego 
doznaje dziecko, zostaje rozłożone przez osłonkę tułowia 
absorbującą także część przyspieszenia powstałego pod-
czas zderzenia. Ta znakomita reakcja oznacza, że produkt 
znacznie przewyższa wymogi normy ECE R44/04. Podczas 
zderzenia bocznego fotelik reaguje również bardzo dobrze 
ze względu na system totalnej ochrony z wykorzystaniem 
materiału absorbującego uderzenia.

Odporny na uderzenia

Zdał testy bocznych zderzeń

Regulowane oparcie i regulowany zagłówek

montecarlo R1
R1 / XTEND

A Z możliwością dostosowania: Montecarlo to fotelik bez-
pieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, 
zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka na każ-
dym etapie rozwoju.
B Maksymalna ochrona dzięki udoskonalonej bocznej amor-
tyzacji
C Auto: Montecarlo R1 został wyposażony w system Isofix 
do mocowania podstawy siedzenia.
D Homolagacja: Aluminiowa konstrukcja gwarantuje o 70%
lepszą ochronę w porównaniu z systemami tradycyjnymi.
E Nowy otwór na pas: Udoskonalony otwór na pas pozwala 
na idealne dopasowanie skośnej części pasa bezpieczeń-
stwa pojazdu do wysokości ramion dziecka.
F Wentylacja: Ergonomiczna konstrukcja z otworami wenty-
lacyjnymi ułatwiającymi wentylację dziecka.
G Xtend to Poduszka Ochronna, która po zainstalowa-
niu w fotelikach Grupy 2 i 3 umożliwia przekształcenie ich 
w foteliki Grupy 1, 2 i 3 (dla zdzieci o wadze od 9 do 36 kg). 
Grupa 2 i 3 (dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg).

GF

ED

CBA
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Film instruktażowy

xtend
4549

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

uchwyt
na kubek

kids zone

90 92 93 94 94
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basic
ŚPIWÓR

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

80488 S45 SOIL 80488 S50 OFF WHITE 80488 S53 RED

Oddychający

Wodoodporny

Wiatroodporny

Szybko zdejmowany

Zamek najwyższej jakości

Trwały i antyplamowy

Naciągany na oparcie

Zamek błyskawiczny w nogach

Rzepy i zamek błyskawiczny na środku
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nest
ŚPIWÓR

80482 S66 GEOMETRIC 80482 S45 SOIL

Oddychający

Zamek najwyższej jakości

Dolna osłona na nogi

Szybko zdejmowany

Naciągany na oparcie

Rozpinany w nogach

Trzecia pozycja umożliwia uniesienie śpiwora, 
zapobiegając zawadzaniu śpiwora o koła

Nowy krój w kształcie siedziska zapobiegający 
zsuwaniu się śpiwora

Z zamkiem odpinanym z obydwóch stron oraz
całkowicie zdejmowanym pokrowcem
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parasolki
ANTI-UV

Parasolka zawiera materiały zaprojektowane specjalnie do zapew-
nienia unikalnej na rynku ochrony przeciw promieniom ultrafioleto-
wym UVB i UVA. Stopień ochrony wynosi 50+ - jest to najwyższy 
stopień ochrony dla materiałów. UPF 50+. Poliester. Zawiera nowy 
zdejmowany uchwyt 80107.
A Odporna, łatwa w czyszczeniu.
B Pręty z włókna szklanego.
C Ukryte wykończenia dla większego bezpieczeństwa.
D Miejsca zgięcia.
E Uniwersalny uchwyt.

80262 H61 NOIR 80262 H72 CARMIN 80262 R63 COFFEE

80262 R79 LILAC 80262 475 STYLON AZUL 80262 S22 ICE
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surfer
UNIWERSALNY

UNIWERSALNA PLATFORMA
Mocowana do wszelkich wózków dostępnych. Zapięcie bezpieczeństwa z blokadą. Uchwyt dopasowany w 100% do rurki 
o każdym wymiarze.

NANUQ RIDER

5028 09

Obracane koła

Zawieszenie
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RIDER TRIDER AERO MUUM NANUQ EPIC
50290272

50272 TRIDER 50272 RIDER 50272 MUUM 50272 AERO

50272 NANUQ

1 okno

1 okno

folia przeciwdeszczowa
UNIWERSALNY WÓZEK

UNIVERSAL NYLON
Szybka w zakładaniu i zdejmowaniu.
Łatwa w przechowywaniu, łączy nylon i PCV.
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folia przeciwdeszczowa
UNIWERSALNA GROUPA 0

uchwyt na kubek
AKCESORIA DO WÓZKA

UNIWERSALNY POKROWIEC PRZECIWDESZCZOWY DO 
WSZYSTKICH NOSIDEŁEK NALEŻĄCYCH DO GRUPY 0.

UCHWYT NA KUBEK Z REGULOWANYM PASKIEM
Aby opiekun zawsze miał pod ręką butelkę do karmienia nie-
mowlęcia lub napój dla siebie.

1 okno
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JANÉ, you and UNICEF against malaria.

www.dladzieci.euro-trade.pl

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

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

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

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

www.jane.pl


