
2011 car 
seat fabric 
options 
Our 2011 colour collection extends from classic 
blacks to bright reds, from vivid blues to jazzy 
purples. Look out for the Highline covers 
Organic Nature and Cowmooflage.

www.bellybuttoninternational.com

Billy

Felix

Elena

David

Leon

Organic Nature

Jet

Noah

Greta

Jasmin

Olivia Cowmoofl age

Deep BlueSoft Beige
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Black Thunder

Neon Black

Cloud Cream

Neon Black

Venetian Red

Venetian Red

Purple Rain

Blue AtollVenetian Red

Blue Atoll Purple Rain

Pushchairs & 
Travel Systems
Whether you take walks in the 
country or have a life of urban 
mobility, there’s a range of 
products to choose from.

2011 collection

Black Thunder

Black ThunderBlue Atoll
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JOCKEY Relax
Sedačka JOCKEY Relax se snadno montuje na 
kolo, dítě upevníte 3-bodovým pásem. Obsahuje 
extra velké kryty na nohy, které chrání vaše 
dítě před dráty kola, opěrky nohou se zároveň 
nastaví podle velikosti dítěte. Opěradlo lze 
snadno přesunout ze zvednuté do sklopené 
polohy pro pohodlí vašeho dítěte. Rychle 
můžete osvěžit vzhled sedačky, protože potah je 
oboustranný a lze jej sejmout pro vyprání.

JOCKEY Comfort
Sedačka JOCKEY Comfort poskytuje bezpečnost 
i pohodlí jako sedačka JOCKEY Relax. Navíc má 
nastavitelnou opěrku hlavy ve směru nahoru a dolů 
podle výšky vašeho dítěte. Oboustranný prací potah 
je vyroben ze zvláštní prodyšné látky zlepšující 
proudění vzduchu.

Vhodné pro
• Cestovní kolo
• Sportovní kolo
• Rozměry kol 26“ a 28“
• Průměr sedlové trubky 28 až 40 mm
• Kolo s nosičem o šířce do 150 mm
• Kulaté sedlovky

Upevnění na kolo
• Umístění po směru jízdy
• Na sedlové trubce rámu kola
• Za jezdcem
•  Dutým šestibokým klíčem (velikost 5) 

a otevřeným klíčem (velikost 13)
46

Oboustranný 
potah

Oboustranný 
potah

Výběr potahů:

Nick Lisa

Výběr potahů:
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Extra velký kryt drátů kol minimalizuje 
riziko zranění • •
Nastavení opěradla jednou rukou pro 
snadnou změnu ze vzpřímené do 
sklopené polohy

• •
Nastavení opěrky hlavy jednou rukou 
s možností 9 poloh •
Oboustranný potah umožňuje změnu 
barvy, je odnímatelný a pratelný • •
Potah je z prodyšné látky pro optimální 
cirkulaci vzduchu •
Lze používat s nosičem nebo bez nosiče • •
Pevný ocelový držák • •
Pohodlný systém popruhů se sponou 
a možností nastavení jednou rukou • •
Nastavitelné opěrky nohou ve více výškách • •

PŘÍSLUŠENSTVÍ* (k dispozici samostatně):

Sada pro upevnění na druhé kolo • •
Alternativní upínací zařízení 
(max. průměr sedlovky 36 mm) • •

9 – 22 kg

Lilly Maxim




