
HIPPO+™
špeciálny detský kočík k dispozícii v 2 veľkostiach

+ Vhodný na dlhé prechádzky 
+ ochrana pred slnkom, vetrom a snehom
Je vybavený mnohými zaujímavými a užitočnými 
riešeniami. Ideálny na dlhé prechádzky. V lete bude 
poskytovať ochranu pred slnkom a v zime bude 
chrániť pred vetrom alebo snehom. HIPPO+™ má 
moderné a elegantné línie, zachovávajúce všetky 
terapeutické funkcie.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA:

Doplnková VÝBAVA:

Nastaviteľná rukoväť s koženým lemom.

Štýlová a priestranná taška s uchytením na rúčku.

Nastaviteľná sklopná strieška s priezorom,  
možné demontovať.

Výškovo nastaviteľná opierka hlavy.

Čalúnenie so suchým zipsom pre upevnenie 
bočných výstuží podľa potreby dieťaťa.

Nastaviteľné operadlo, možnosť zmeny  
uhla sklonu.

5-bodové pásy, stabilizujú hrudník a panvu, 
nastavenie dĺžky popruhov.

Odnímateľný klin zaisťuje správnu polohu 
sedenia, dá sa ľahko odstrániť.

Vankúš zužujúci sedadlo (veľkosť 1), ktorý 
stabilizuje polohu sedenia.

Široká ponuka, plne hradená klientom.

Nastaviteľná opierka na nohy (výška, uhol) 
popruhy s pätou.

Dve možnosti upevnenia sedadla v smere jazdy, 
alebo proti smeru jazdy.

farebné varianty rámov

Hrazda chráni dieťa pred vysunutím z kočíka.

Dve možnosti upevnenia sedadla v smere jazdy, 
alebo proti smeru jazdy.

Nastaviteľná opierka nôh (výška, uhol) s popruhmi 
pre dokonalú stabilizáciu.

Praktický a ľahko použiteľný skladací mechanizmus 
na prepravu s ochranou proti automatickému 
zloženiu počas prepravy.

Priestranný kôš pod kočíkom.

2- stupňový podvozok, komfort na rovnej ceste aj v 
náročnom teréne.

Zadné bezdušové kolesá, systém rýchlej 
demontáže, kolesá ( 12,5 “ x 2,25” ).

Predné otočné kolesá s možnosťou blokovania  
pre rovnú jazdu.

Nánožník a pršiplášť chráni dieťa v zlom počasí.

Možnosť výberu farby konštrukcie kočíka.



1 2

orientačná výška dieťaťa ** [cm] 70-100 90-120

šírka sedadla [cm] 20* / 31  34

hĺbka sedadla [cm] 28 32

výška opierky hlavy [cm] 40 - 51* / 44 - 54  55 - 64

šírka operadla [cm] 31 34

dĺžka stúpačiek [cm] 20*, 24* / 16, 20  22, 26, 30

výška operadla [cm] 40* / 45 55

hĺbka sedadla ku klinu  [cm] 18 22

dĺžka chodidla [cm] 14 18,5

sklon operadla [°] 90 - 140 90 - 140

uhol sklonu sedadla [°] 10 10

uhol sklonu stúpačiek  [°] 90 - 180 90 - 180 

max. hmotnosť dieťaťa [Kg] 20 30

cena [€] 964,37 971,63

1 2

šírka [cm] 66 66

dĺžka [cm] 109  113

výška [cm] 105 113

šírka po zložení [cm] 66  66

dĺžka po zložení [cm] 115 125

výška po zložení [cm] 56  56

hmotnosť kočíka [Kg] 19,5 22

TABUĽKA VEĽKOSTÍ:

ROZMERY A HMOTNOSŤ KOČÍKA:

Poznámka: Tolerancia rozmerov v tabuľke je +/- 1 cm. 
* Hodnota meraná od vankúša sedadla. 
** Hodnota by nemala byť základom pre výber zariadenia.

Nánožník

Predné otočné kolieska  
s možnosťou blokácie

Príručná taška

Poznámka: Tolerancia rozmerov v tabuľke je +/- 1 cm. 
Poznámka: Približná hodnota závisí od konfigurácie produktu. 
Poznámka: Pri extrémnych polohách môže rukoväť kolísať  
s operadlom pri zmene uhla. V takýchto prípadoch by sa mala  
rukoväť pri nastavovaní zdvihnúť. 
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