






Kočárek, který má všechno!

Jsme opravdu hrdí na to, že vám můžeme představit kočárek, který má doslova všechno. 
Zaručeně udělá šťastné rodiče i děti. Seznamte se s Jimmeym:

• extra prostorný a pohodlný kočárek s luxusním povrchem

• velmi snadno ovladatelný a vhodný do jakéhokoliv počasí. Ať už s ním jezdíte v létě 
nebo v zimě ve sněhu, každá procházka s Jimmeym je zábava.



• mimořádně prostorná a pohodlná 
korbička s ochranným polštářem

• potah matrace je vyroben z trvale 
udržitelných tkanin Tencel ™
matrace je plně odvětrána pro větší 
pohodlí

• součástí je také antirefluxní systém 
ve vaničce, přičemž je extra snadné 
jej použít

Proč Jimmey?



• na povrchu matrace je Tencel ™

• Tencel ™ vlákno je přírodní, je 
extrahováno ze surovin rostlinného 
původu

• proces výroby vláken je osvědčený a 
je mimořádně šetrný k životnímu 
prostředí



Tencel ™ má tyto základní vlastnosti:

• přírodní termoregulátor- poskytuje uklidňující pocit na kůži

• Tencel ™ vyniká hlavně pro svoji měkkost a pomáhá zabránit podráždění pokožky

• vysoce prodyšný

• proudění vzduchu dovnitř a ven zabrání zadržování tepla

• vysoce kvalitní

• jeho jedinečné fyzikální vlastnosti vedou k jeho vysoké odolnosti

• vlhkost se okamžitě dostává dovnitř vlákna a tím zabraňuje růstu bakterií





• sportovní sedačku lze sklopit úplně do 
roviny, čímž zajistí optimální polohu pro 
klidný spánek na procházkách

• extra velká stříška se síťkou (UPF 50) a 
sluneční clonou a větráním pro všechny 
povětrnostní podmínky

• 5-bodový bezpečnostní pás s 
magnetickou sponou

• nosnost sportovní části až do 22kg

• opěrka nohou je extra dlouhá a 
polohovatelná





• lehce nastavitelná bezstupňová 
teleskopická rukojeť bez omezení

• je jen na Vás, jakou výšku právě 
potřebujete, Easywalker pro vás 
vyrobil „rukojeť na míru“

• na dotek jemné madlo a rukojeť z 
ekokůže



• nádherná udržitelná tkanina
vyrobená z recyklovaných PET 
lahví

• dostupná v pěti elegantních
barvách:



• velký, uzavíratelný spodní košík s 
rukojeťmi

• košík se dá snadno připnout a
odepnout z kočárku, což vám
umožní jeho snadné použití na
nákup





• gumová kola odolná vůči
propíchnutí s odpružením a 
vlastnostmi, které připomínají
nafukovací kolečka

• přední kolečka s možností aretace, 
mají také pro vylepšené použití
systém „memory lock“, čili kolečka
se jednoduše uzamknou v jakékoli
pozici







• EASYWALKER SET XXL obsahuje:

• sportovní kočárek Jimmey

• korbičku na kočárek Jimmey v barvě kočárku

• fusak v barvě kočárku

• přebalovací tašku

• set výškových adaptérů

• set adaptérů na autosedačku ke kočárku

• pláštěnku na sportovní část

• pláštěnku na vaničku

• moskytiéru na sportovní část kočárku Jimmey



• set adaptérů slouží pro jednoduché upevnění autosedačky na kočárek

• je kompatibilní s níže uvedenými autosedačkami:

MaxiCosi: Pebble Pro + Rock, Pebble Plus, Pebble Pro, Pebble Rock, Cabrio (old model), 
CabrioFix, Citi (old model), Citi2, Citi SPS (old model), Marble
Cybex: Cybex Aton (old model), Cybex Aton 3, Cybex Aton 4, Cybex Aton 5, Cybex Aton
M, Cybex Aton Q, Cybex Aton Q Plus, Cloud Z, Cybex Cloud Z-i-Size
BeSafe: iziGo, iziGo Modular
Nuna: Nuna Pipa
Kiddy: Evolution Pro
Joie: I-Gemm, I-Level, I-SNUG7
Kidsriver: June i-safe, June I-Size



Technické parametry:

• hluboká korba je vhodná pro děti do 9kg

• výška rukojeti – 99 – 113 cm

• hmotnost konstrukce: 8,8 kg

• hmotnost sedačky: 4,15 kg

• rozměry rozloženého kočárku (se sportovní částí): 96 x 61 x 113 cm

• rozměry rozloženého kočárku (s vaničkou): 96 x 61 x 118 cm

• rozměry po složení: 78 x 61 x 32 cm

• rozměry po složení se sportovní částí: 85 x 61 x 40 cm

• rozměry vaničky (vnější): 83 x 46 cm

• rozměry vaničky (vnitřní): 80 x 34 cm

• rozměry matrace: 79 x 34 x 3 cm




