


JEDO – VÍCE NEŽ 45 LET ZKUŠENOSTÍ 
S VÝROBOU DĚTSKÝCH KOČÁRKŮ 

Každodenně čelíme výzvám, které nám kladou 
potenciální odběratelé, snažíme se splnit poža-
davky současných rodičů.
 Díky moderní technologii, s plnou angažovaností 
našich zaměstnanců a srdci, které vkládáme do 
výroby každého výrobku, se dnes můžeme hrdě 
podívat na kočárky JEDO na polských,evropských 
a světových ulicích. Kočárky firmy JEDO,navržené 
a vyrobené kompletně v Polsku, plní požadavky 
evropské normy EN 1888 a mají veškeré žádané 
certifikáty. 

TRIM TAMEL LARK



TR
IM

HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• hliníkový podvozek kočárku
• zavěšení na tlumičích
• otočná přední kola 
   absorbující otřesy s možností

blokády vybávená systémem
  atcs (advanced track control

system)
• výšková regulace rukojeti
• rukojeť zhotovená z eko
   kůže
• pojistka zajišťující opětovné
   rozložení konstrukce
•  možnost upevnit sportovní
  sedačku ve směru nebo 

   proti směru jízdy
• konstrukce kočárku je 

skládací včetně kol
• možnost namontovat na
   konstrukci kočárku 
   autosedačku za pomocí 
   adaptéru
• brzda s cbs systémem 

(comfort brake system)
• nafukovací kola s plas-

tovým (ps) ráfkem nebo 
želová nenafukovací kola 
(gel)

výška 119 cm 
šířka  62 cm 
délka   101 cm

výška 40.5 cm 
šířka  62 cm 
délka 72 cm

podvozků kola

          13.1 kg 

  

PSGELbílá stříbrná černá

          13.9 kg 

  

TA
M

EL

   HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

· hliníková konstrukce kočárku  
s přídavným systémem 
amortyzace esa 

 (extra shock absorber)
· zavěšení na tlumičích
· otočná přední kola absorbující
 otřesy s možností blokády
 vybávená systémem tcs 
 (track control system)
• výšková regulace rukojeti
• rukojeť zhotovená z 
 eko. kůže
•  pojistka zajišťující opětovné
   rozložení konstrukce
•  možnost upevnit sportovní
   sedačku  ve směru nebo 
   proti směru jízdy
•  konstrukce kočárku je 
   skládací včetně kol
•  možnost namontovat na 
   konstrukci kočárku
   autosedačku za pomocí 
   adaptéru.
•  prostorný koš vybavený
   odnímatelnou, uzavíratelnou
   nákupní taškou
•  nafukovací kola s plastovým
   (ps) ráfkem nebo želová 
  nenafukovací kola (gel)

podvozků kola

PSGELbílá stříbrná černá

          14.1 kg 

  

          14.9 kg 

  

výška 119 cm 
šířka  60 cm 
délka 103.5 cm

výška  37.5 cm 
šířka   60 cm 
délka 85 cm



          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

Hluboká korba 
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• pohodlný systém upevnění korby 
 (press & release)
• stříška s možností prodloužení
• okénko ve stříšce
• regulace výšky opěrky zad
• hluboká korba s funkci kolébky
• ventilace korby s možností regulace
• komfortní prostor pro dítě
• funkční, jednostranný mechanismus regulace 
 stříšky OTM (ONE TOUCH MOVE)

Sportovní sedačka  
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• pohodlný systém upevnění sedačky 
 (press & release)
• okénko ve stříšce
• skládací sportovní sedačka
• odnímatelná vložka sedačky
• opěradlo polohovací na ležato
• doplňkový kus k prodloužení stříšky
• stříška s možností prodloužení
• 5-ti bodové pásy
• Odnímatelné madlo s výškovou regulaci
• regulace opěrky nožiček

Taška
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• nastavitelný popruh pro nošení přes rameno
• přebalovací podložka

LA
RK

výška  120 cm 
šířka  59.5 cm 
délka 96.5 cm

výška  31 cm 
šířka  59.5 cm 
délka 72 cm

podvozků kola

          14.4 kg 

  

          13.7 kg 

  

PSGELbílá stříbrná černá

HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• hliníková konstrukce kočárku
• zavěšení na tlumičích 
•  otočná přední kola absorbující 
   otřesy s možností blokády
  vybávená systémem atcs 

  (advanced track control sys.)
•  výšková regulace rukojeti
• rukojeť zhotovená z eko
   kůže
• pojistka zajišťující opě-
   tovné rozložení 
   konstrukce
• možnost upevnit sportovní
   sedačku  ve směru nebo
   proti směru jízdy
• konstrukce kočárku je 
   skládací včetně kol
• možnost namontovat na
   konstrukci kočárku 
   autosedačku za pomocí
   adaptéru
• nafukovací kola s plastovým 

(ps) ráfkem nebo želová ne-
nafukovací kola (gel)

• prostorný koš vybavený 
odnímatelnou, uzavíra-
tel-nou nákupní taškou

• brzda s cbs systémem 
(comfort brake system)

M-line

M-line

M-line

T-line

T-line

T-line

R-line

R-line

R-line



BARVY M-line

Podívejte se na všechny barevné verze našich kočárků na jednom místě na jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm

M1

M4

M2

M5

M3

M6

BARVY T-line

T1 T2

T4

T3

T5 T6

Podívejte se na všechny barevné verze našich kočárků na jednom místě na jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm



BARVY R-line

Podívejte se na všechny barevné verze našich kočárků na jednom místě na jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm

R1

R4

R2

R5

R3

R6

KODA NEVO BARTATINA
2018



výška  106 cm
šířka    60 cm 
délka  108 cm

výška 36 cm 
šířka 59 cm 
délka 83 cm

KO
DA

HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• hliníková konstrukce s 
   přídavným systémem 
   amortizace
• otočná přední kola ab-

sorbující otřesy s možností 
blokády vybávená systémem 
tcs (track control system)

• prostorný koš vybavený 
odnímatelnou, uzavíratel-
nou nákupní taškou

• zavěšení za pomocí tlumičů 
s možností regulace tuhosti

• výšková regulace rukojeti
•  rukojeť zhotovená z eko
  kůže

• blokáda zajišťující kon-
strukci kočárku od rozložení
• možnost upevnit sportovní 
sedačku ve směru nebo proti 
směru jízdy
• konstrukce je skládací včetně
   koleček
• možnost namontovat na kon-
strukci kočárku autosedačku za 
pomocí adaptéru
• nafukovací kola s plastovým 

(ps), kovovým (ms) ráfkem 
nebo želová nenafukovací ko-
la (gel)

podvozků kola

          14.7 kg 

  

          13.8 kg 

  

bílá černá GEL GEL

          13.9 kg 

  

N
EV

O

          13 kg 

  

podvozků kola

výška 107 cm 
šířka   62 cm 
délka  102 cm

výška 35 cm 
šířka 62 cm 
délka 82 cm

HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• hliníková konstrukce
• otočná přední kola 
  absorbující otřesy s
   možností blokády vybávená
   systémem tcs 
   (track control system)
• zavěšení na tlumičích s 

možností regulace tuhosti
• výšková regulace rukojeti
• rukojeť zhotovená z eko 
  kůže
• blokáda zajišťující 
  konstrukci kočárku od
   rozložení
• možnost upevnění
   sportovní sedačky ve
   směru nebo proti směru
   jízdy
• konstrukce kočárku je 
  skládací včetně koleček
• možnost nasadit
  autosedačku za pomocí
   adaptéru na konstrukci
   kočárku
• nafukovací kola s plastovým 

(ps) či kovovým (ms) 
ráfkem nebo želová nena-
fukovací kola (gel)

• uzavíratelný koš

stříbrná černáMS MSPS PS



          14.5 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

výška  107 cm 
šířka  62.5 cm 
délka 97 cm

výška  36 cm 
šířka  62 cm 
délka   81 cm

BA
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8 HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• hliníková kostrukce
• měkké zavěšení na
  páscích
• 12” nebo 14” 
  nafukovací kola s
  kovovým ráfkem (ms)
• prostorný košík •

výšková regulace rukojeti
•  rukojeť zhotovená z eko kůže
• blokáda zajišťující 
   konstrukci kočárku 
   od rozložení
• konstrukce kočárku je 
  skládací včetně kol
• možnost upevnit sportovní
   sedačku  ve směru nebo
   proti směru jízdy
• možnost namontovat na

 konstrukci kočárku 
   autosedačku za 
   pomocí adaptéru

          13.6 kg 

  

podvozků kola

MS 14”MS 12”černá

Taška 
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• nastavitelný popruh pro nošení přes rameno
• přebalovací podložka

          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

Hluboká korba  
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• plastové dno korby
• pohodlná rukojeť zhotovená z eko kůže
• každá korba má funkci kolébky s možností blokády
• ventilace hluboké korby s možností regulace
• regulace opěrky v korbičce za pomoci pohodlné otočné páčky
• možnost přepravního rozložení korby
• stříška vybavená okénkem
• stříška s možností prodloužení proti slunci
• možnost nastavení stříšky v několika polohách
• korbička má prací vložku, kterou lze jednoduše sundat

Sportovní sedačky  
HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• vybavené stříškou a nánožníkem
• opěrku zad lze dát do polohy v leže
• regulace opěrky nožiček
• madlo zhotovené z eko kůže s výškovou regulací
• stříška vybavená okénkem
• stříška s možností prodloužení proti sluníčku
• odnimatelná vložka sedačky
• pěti bodové bezpečnostní pasy
• nástavba pro prodloužení stříšky



Barvy Sportovní sedačky Barvy hluboká korba

V1 V1

V5 V5

V2 V2

V6 V6

V3 V3

V7 V7

V4 V4

V8 V8V9 V9



- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

výška  107 cm 
šířka    84.5 cm 
délka 101 cm

výška   38 cm 
šířka  81.5 cm 
délka  104 cm

          20.9 kg 
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          20.7 kg 

  

podvozků kola

PSčerná

HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• hliníková konstrukce
• otočná přední kola 
   absorbující otřesy s
   možností blokády
• 2 prostorné koše
• výšková regulace rukojeti
• rukojeť zhotovená z eko
   kůže
• zavěšení za pomocí 
   tlumičů s možností 
   regulace tuhosti
• blokáda zajišťující kon-

strukci kočárku od 
rozložení

• možnost upevnit sportovní 
sedačku ve směru nebo 
proti směru jízdy

• možnost namontovat na 
konstrukci kočárku 
autosedačku za pomocí 
adaptéru, dokoupit  mezi 
adaptér na konstrukci 
kočárku a adaptery pro au-
tosedačky

• nafukovací kola s plas-
tovým ráfkem (PS)
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DUO 3

DUO 1

DUO 2



          3.5 kg 
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HHHLLLAAAVVVNNNÍÍÍ   VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

• vhodné pro děti s 
tělesnou hmotnosti 
0-13 kg

• splňuje nejpřísnější 
   normy ece r44/04
• 3 – bodové 
   bezpečnostní pásy
• držadlo má 4 polohy
• vybavené odnímatelnou 

vyplňující vložkou pro 
nemluvňata

• odnimatelné čalounění
• vybavené stříškou a
   přikrývkou na nožičky
• v soupravě mezičleny pro 

montáž na všech kostrách 
značky jedo

F 12F 11 F 13

fusak

pláštěnka držák na napoje košík

matrace deštník rukavice

adapter M
je vhodné pro: Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi, 
Pebble, Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, 
Kiddy: Evolution Pro2, Evo-Lunafix, Safe-
ty 1st: Mimas,  Recaro: Privia, Avionaut: 
Ultralite, Kite

adapter R
je vhodné pro: Römer: Baby Safe 

Plus, Baby Safe Plus SHR II

PŘÍSLUŠENSTVÍ

adapter VM
je vhodné pro Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi, 
Pebble, Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, 
Kiddy: Evolution Pro2, Evo-Lunafix, Safe-
ty 1st: Mimas,  Recaro: Privia, Avionaut: 
Ultralite, Kite

adapter VR
je vhodné pro: Römer: Baby Safe 

Plus,  Baby Safe Plus SHR II

adapter DUO F 10



TRIM LARK TAMEL KODA NEVO BARTATINA 2018 FYN DUO

Regulace rukojeti od 73,5 cm do 107 cm Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Vnitřní délka korby 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm

Vnitřní šířka korby  37 cm 37 cm 37 cm 34 cm 34 cm 34 cm 29 cm

Rozměry povozku po složení včetně kol d./š./v. 72 / 62 / 40.5 72 / 59.5 / 31 85 / 60 / 37.5 83 / 59 / 36 82 / 62 / 35 83.5 / 63.5 / 31 104 / 81.5 / 38

Rozměry povozku po složení bez kol d./š./v. 61.5 / 49.5 / 27.5 62.5 / 50 / 32 85 / 49 / 35.5 80 / 48 / 34 80 / 50 / 33 83.5 / 63 / 25 93 / 81 / 32

Hmotnost korby (kg) 5.15 5.15 5.15 5.1 5.1 5.1 4.7 (1 szt.)

Hmotnost sportovní sedačky (kg) 4.35 4.35 4.35 4.2 4.2 4.2 9.2

Hmotnost podvozku bez kol (kg) 5.2 5.5 6.0 6.0 5.2 5.6 7.9

Hmotnost kol (kg)                                                                   MS 12” – 0.8

14” – 1

PS 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Żel 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Hmotnost podvozku s koly a korbou (kg) 13.9 14.4 14.9 14.7 13.9 14.0 (koła 12”) 20.9

14.7 (koła 14”)

Uzavíratelný koš s obsahem max 5 kg Ano Ano Ano Ano Ano × ×

Přední kola s možnosti aretace v rozsahu 360˚ absorbující otřesy       Ano Ano Ano Ano × Ano

Regulace tuhosti zavěšení Ano Ano Ano Ano Ano × Ano

Korba má funkci kolébky Ano Ano Ano Ano Ano Ano ×

Pohodlné držadlo pro přemisťování korby Ano Ano Ano Ano Ano Ano ×

Regulace náklonu opěradla u korby Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Regulované madlo Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Sportovní sedačka montovaná ve směru nebo proti směru jízdy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Sportovní sedačka má regulaci opěrky nohou  a zad, odnímatelné madlo Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

5-ti bodové bezpečnostní pásy u sportovní sedačky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Nánožník u sportovní sedačky Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Rozměry sportovní sedačky d./d. se stupačkou/ š./ v. opěradla 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 93 / 74 / 47

Možnost namontovat autosedačku do podvozku kočárku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Vybavení: Taška,pláštěnkou,proti dešti a moskytiéra Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

SROVNÁNÍ MODELŮ

Ano

61 / 42 / 69



Czekanów, ul. Strażacka 21
63-410 Ostrów Wielkopolski
POLAND
T +48 62 736 38 00
E biuro@jedo.pl

jedobaby.com


