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Adorra 2
Maxi-Cosi Adorra 2 splňuje požadavky rodičů, kteří preferují odolný a 
praktický kočárek. Dítěti poskytuje komfort a pohodlí a vám nabízí 
výhody jako je rychlé a snadné skládání či prostorný nákupní košík. 

Pohodlí bez ohledu na počasí. Adorra2 
má prodyšnou látku, která pomáhá 

regulovat teplotu vašeho dítěte, ať je 
zima nebo vlny veder.

Pro děti od narození je možné kočárek 
doplnit o samostatně prodávanou 

korbičku Maxi-Cosi Oria.

Bi-materiálová kolečka vám umožní 
pohodlně cestovat po různých površích – 
mobilita pro vás a nerušený spánek pro 

vaše dítě.

Chytrý, důvtipný a stylový. 



Vlastnosti Adorra 2

Teleskopické 

madlo

Hluboká korbaSportovní verze

Kompaktní systém 

skládání jednou rukou, po 

složení samostatně stojící

Brzdový pedál bez 

zašpinění bot

Extra velké, průhledné, 

větrací okno

Teleskopické

madlo

Hluboká korba

XXL nákupní 

košík

Nastavitelná opěrka nohou 

a polohování do lehu

Pohodlné sedadlo

s extra polstrováním

a oboustrannou 

termoregulovanou 

vložkou



Leona 2
Maxi-Cosi Leona 2 je ultra kompaktní kočárek nové generace rodičů, 
XL pohodlí ve velikosti XS.

Ultra kompaktní skládání
Skládání po i proti směru umístění 

sezení, pouze 7,5 kg, velikost 
kabinového zavazadla. Hmotnost 

rámu pouze 4,8 kg!

Otočné sezení  
Pohodlně směrem k rodičům,

nebo  s výhledem na svět.

Nastavitelná výška 
opěradla 

Útulný pro miminka, pohodlný 
pro batolata.

Připravený od narození 
Cestovní systém 3 v 1. První

ultra-kompaktní kočárek, na který 
pasují všechny Maxi-Cosi 

autosedačky a korbička Oria. 



Vlastnosti Leona 2  

Prostorný košík a 

kapsa pro rodiče

Čistý design

a stylové 

doplňky

Nastavitelná 

opěrka nohou

Systém skládání 

jednou rukou                                        

3 nastavitelné 

polohy jednou 

rukou, oběma 

směry      

Odpružení všech 

čtyř kol           

 Kola odolná 

propíchnutí     

Rychlé 

magnetické 

zapínání pásů                                              

Výsuvná stříška

s průhledným 

ventilačním 

oknem

Systém skládání 

jednou rukou                                            

3 nastavitelné 

polohy jednou 

rukou, oběma 

směry      

Výsuvná stříška

s průhledným 

ventilačním 

oknem



Lila XP+ 2v1
Terénní kočárek Maxi-Cosi Lila XP+ 2v1 vás zavede i tam, kam jiné 
kočárky nemohou! Měkké odpružení předních i zadních terén-
ních kol vám poskytne hladkou jízdu a snadnou manévrovatelnost              
i v drsném terénu. 

Prostor pro růst
Lila XP+ nabízí pohodlí vašemu 

miminku od novorozence až do čtyř 
let věku díky XXL korbičce a XXL 
prostorné sedačce s délkou přes 

metr.

Snadná ovladatelnost
Usnadněte si manévrování - 
jednoduše zamkněte nebo 

odemkněte přední kola pomocí 
tlačítek modulo - drive na rámu pro 
snadnou aretaci předních koleček.

Velký košík
Lila XP+ disponuje XXL košem 

dostatečně velkým, aby pojal vše, 
co byste mohli potřebovat na 

cestách, až do hmotnosti 10 kg.

Ovládněte jakýkoli povrch  
Terénní kola odolná proti 

propíchnutí, měkké přední a zadní 
odpružení znamená, že drsné jízdy 
v jakémkoliv terénu nebyly nikdy 

pohodlnější.



Vlastnosti Lila XP+ 2v1

Prostorná

a pohodlná 

korbička                              

Funkce 

polohování 

relax a ultra 

polstrovaná 

matrace     

Hluboká korba

Sportovní verze

Moskytiéra, pláštěnka 

jsou součástí balení

Rovná poloha na spaní                                             

Prodlužitelná stříška 

UPF50+ se sluneční 

clonou

Nastavitelné, 

teleskopické madlo

Nastavitelná 

opěrka nohou

Měkké viditelné 

odpružení                                      

Ventilační okénko

Lehká

Moskytiéra a pláštěnka 

jsou součástí balení

Jednoduché skládání                                                Rychlé skládání 

jednou rukou                                 

Cestovní systém                                                         

Mosky

jsou

ostornáPro

ohodlná a p

orbička                                    ko

relax a ultra 

polstrovaná

matrace     

Hluboká korba

lné,lné

adloma

á elná

uoho

nteln

ení  

Ventila

L

novn

né 

                                                      

ní systém                            

Rychlé

jedno

ádání 

ukou        

é sklá

ou ru                                                          

Vnitřní a venkovní

kapsy se snadným 

přístupem        

Jednoduché skládání  

                                                      



Plaza+ 2v1
Maxi-Cosi Plaza+ zjednodušuje život rodičům, žijícím se svým dítětem 
ve městě. Dítěti poskytuje maximální pohodlí, rodiče ocení množství 
funkcí, kterými je kočárek vybaven a které jim zpříjemní každodenní 
procházky a výlety.

Pohodlí
V pohodlné, prostorné korbičce
a polstrovaném sedáku s obou-

strannou vložkou zažije vaše dítě  
maximální pohodlí, ať už leží nebo 

sedí. 

Hladká jízda po městě   
Díky odpružení všech čtyř kol, 

tlumičům X Trail a velkým kolům 
odolným proti propíchnutí promění 
Plaza hrbolatou městskou jízdu v 

hedvábně hladkou jízdu.

Pro jednodušší život  
Kočárek Plaza+ je nabitý 
úžasnými funkcemi, které 

rodičům usnadňují každý den a 
poskytují superpohodlnou jízdu 

pro vaše nejmenší.

Cestovní systém 3v1  
Plaza+ nabízí cestovní systém 
3v1. Je kompatibilní se všemi 

dětskými autosedačkami 
Maxi-Cosi a umožňuje snadné 

nasazení korbičky, autosedačky 
nebo sedáku.



Vlastnosti Plaza+ 2v1 

XXL košík                                              

Snadno 

nastavitelné 

pásy

Prostorná a pohodlná                     

Hluboká korba

Sportovní verze

Magnetické

zapínání                         

Ventilační okénko

Sluneční clona

Systém skládání 

jednou rukou

Vnitřní kapsy

Široký, extra 

polstrovaný 

Složený možno 

postavit

Vysoká poloha 

sedáku                       

                      

Sl

V

Vysoká 

poloha 

korbičky                  
Výsuvná 

stříška                                    

                                   



Street+ 2v1
Městský kočárek Maxi-Cosi Street+ je plný praktických 
řešení a je určen pro moderní městský život.

Všestranný komfort
Prostorná korbička Street+ 

zajistí vašemu dítěti maximální 
komfort a polstrovaný otočný 
sedák nabízí prostor pro růst.

Hladká jízda 
Snadno ovladatelná, odpružená 

čtyři kola odolná proti 
propíchnutí tlumí nárazy a 

zajišťují hladkou jízdu po městě.

Chytrý a snadný
Kočárek Street+, nabitý chytrými 

nápady, usnadňuje život ve 
městě. Kompaktní systém 

skládání jednou rukou s 
možností skládání na obě strany, 

obrovský nákupní košík.

Vhodný od narození
Kočárek nabízí cestovní systém 

3v1. Je kompatibilní se všemi 
dětskými autosedačkami 

Maxi-Cosi a umožňuje snadné 
nasazení korbičky, autosedačky 

nebo sedáku.

Skladný a superpraktický.



Vlastnosti Street+ 2v1

Velký košík

s nosností až 

10kg                              

Snadno 

nastavitelné 

pásy

Odpružení všech 

čtyř kol                                       

Kola odolná 

propíchnutí                                        

Prostor a pohodlí             

Hluboká korba
Sportovní verze

Nastavitelná opěrka 

nohou

Rovná poloha

na spaní     

Ventilační okénko            

Sluneční clona

Výsuvná stříška 

UPF50+ se sluneční 

clonou

Složený možno 

postavit                                        

možno 

vit                                        

unečn

ík

až 

      

é 

Prostor a pohodlí         

Hluboká korba

Ventilačn

                               

Sl

                

    utí           
Složený m

postav

 
S

                                                  



Zelia S Trio

Jak vaše miminko roste, poslední věc, kterou potřebujete, je neustále 
měnit jeho potřeby. Zelia S Trio je tu, aby zachránila situaci! Stylový a 
praktický kočárek 2 v 1 je dodáván s korbičkou, která se přemění na 
sedačku, autosedačkou Maxi-Cosi CabrioFix S i-Size a přebalovací 
taškou, kam umístíte všechny nezbytnosti. Kompletní a bezstarostné 
cestování od prvního dne s fantastickým řešením od Maxi-Cosi.

Kompletní cestovní systém,

včetně autosedačky Maxi-Cosi i-Size

a příslušenství



Kompletní vybavení za skvělou cenu

Zelia S Trio Kočárek 2 v 1 

Cabriofix S I-Size Autosedačka

Praktická, stylová přebalovací taška

Včetně příslušenství: pláštěnka, 

klip na slunečník, adaptéry na 

autosedačku

Zelia S čárek 2 v 1 S Trio Koč



Flexibilní
Maxi-Cosi 
Objevujte svět
z „paluby Maxi-Cosi“

Lehce a snadno s cestovními kočárky Maxi-Cosi, 

které splňují potřeby malých průzkumníků.

Od narození do 4 let, 0 – 22 kg 



GiaLara2Jaya 

Bleskurychle 

složit a jít 

Připraven na malé 

prostory i velká 

dobrodružství

Kompaktní a 

pohodlný, vše 

v jednom



Chcete se více dozvědět o kočárcích Maxi-Cosi?

www.maxi-cosi.cz 


