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JEDO – PONAD 45 LETNIE DOŚWIADCZENIE  
W PRODUKCJI WÓZKÓW DZIECIĘCYCH 

Na co dzień odpowiadamy na wyzwania, które
stawiają przed nami potencjalni odbiorcy, staramy
się sprostać wymaganiom współczesnych rodziców.
Dzięki nowoczesnej technologii, przy pełnym
zaangażowaniu naszych pracowników i sercu,
jakie wkładamy w produkcję każdego egzemplarza,
dziś z dumą spotykamy wózki Jedo na polskich,
europejskich i światowych ulicach. Wózki firmy Jedo,
w całości zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce,
spełniają wymagania europejskiej normy EN 1888
i posiadają wszystkie wymagane certyfikaty.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• aluminiowy stelaż z dodatko-
wym systemem amortyzacji 
ESA (Extra Shock Absorber)

• zawieszenie na amortyzatorach
• skrętne przednie koła absor-

bujące wstrząsy z możliwo-
ścią blokady wyposażone 
w system TCS (Track Control 
System)

• regulacja wysokości rączki
• rączka wykonana ze skóry 

ekologicznej
• blokada zabezpieczająca 

stelaż przed złożeniem
• możliwość wpięcia siedziska 

spacerowego przodem lub 
tyłem do kierunku jazdy

• stelaż składa się z kołami
• możliwość zamontowania  

fotelika na stelażu za 
pomocą adapterów

• pojemny kosz
• pompowane koła z felgą pla-

stikową (TA) lub żelowe koła 
niepompowane (TG)

stelaże koła

          14,1 kg 

  

          14,05 kg 
  

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

wys.  116 cm 
szer.  58 cm 
dł.       103,5 cm

wys. 36,5 cm 
szer.  58 cm 
dł.    82,5 cm

srebrny czarny TGTA



LINIA E

okienko w budce dodatkowy element okrycia wentylacja gondoli aplikacje wykonane z eko skóry

oddychający materaclekka gondola

4,25 kg

KOLORY E-line

zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com

E20

E23

E21

E24

E22

E25



KOLORY T-line

T20 T21

T23

T22

T24

zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com

LINIA T

okienko w budce przedłużany daszek regulowane oparcie dodatki wykonane z eko skóry

T25



         4,8 kg 

  

         4,85 kg 

  

GONDOLA 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• wygodny system wpinania gondoli (press & release)
• przedłużany daszek
• okienko w budce
• regulacja wysokości oparcia
• gondola z funkcją kołyski
• wentylacja gondoli z możliwością regulacji
• komfortowa przestrzeń dla dziecka
• funkcjonalny, jednostronny mechanizm regulacji  

budki OTM (One Touch Move)

SPACERÓWKA 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• wygodny system wpinania siedziska (press & release)
• okienko w budce
• składana spacerówka
• wyjmowana wkładka siedziska
• oparcie rozkładane do pozycji leżącej
• dodatkowy element do przedłużania budki
• przedłużany daszek
• pasy 5-cio punktowe
• odpinana barierka z regulacją wysokości
• regulowany podnóżek

TORBA 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• regulowany pasek
• przewijak
• fukcja plecaka

T-line

T-line

E-line

E-line

Koda      Bartatina



wys. do  106 cm 
szer.  60 cm 
dł.  108 cm

wys. 36 cm 
szer. 59 cm 
dł. 83 cm

KO
D

A
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• aluminiowy stelaż z 
dodatkowym systemem 
amortyzacji

• skrętne przednie koła absor-
bujące wstrząsy z możliwo-
ścią blokady wyposażone 
w system TCS (Track Control 
System)

• pojemny zamykany kosz
• zawieszenie na 

amortyzatorach z 
możliwością regulacji 
sztywności

• regulacja wysokości rączki
• rączka wykonana ze skóry 

ekologicznej
• blokada zabezpieczająca  

stelaż przed 
rozłożeniem

• możliwość wpięcia siedziska 
spacerowego przodem lub 
tyłem do kierunku jazdy

• stelaż składa się z kołami
• możliwość zamontowania  

fotelika na stelażu za 
pomo-cą adapterów 

• pompowane koła z felgą 
plastikową (TA) lub żelowe 
koła niepompowane ( TG)

stelaże koła

          14,75 kg 

  

          14,2 kg 

  

TA TGsrebrny czarny

         15,3 kg 

  

wys. do 122,5 cm 
szer.       64 cm 
dł.       101,5 cm

wys. 29,5 cm 
szer.  64 cm 
dł.     81,5 cm
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• aluminiowy stelaż
• miękkie zawieszenie  

na paskach
• 12” lub 14” pompowane koła 

z felgą metalową (MS)
• pojemny zamykany kosz
• regulacja wysokości rączki
• rączka wykonana ze skóry 

ekologicznej
• blokada zabezpieczająca  

stelaż przed
rozłożeniem

• stelaż składa się z kołami
• możliwość wpięcia siedziska 

spacerowego przodem lub 
tyłem do kierunku jazdy

• możliwość zamontowania  
fotelika na stelażu za 
pomocą adapterów

         14,75 kg 

  

stelaż koła

MS 14”MS 12”czarny



TORBA 
NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY

• regulowany pasek
• przewijak
• funkcja plecaka

          5,25 kg 

  

          4,7 kg 
  

GONDOLA 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• plastikowe dno gondoli
• wygodna rączka do przenoszenia wykonana ze skóry ekologicznej
• funkcja kołyski z możliwością blokady
• wentylacja gondoli z możliwością regulacji
• regulowane oparcie za pomocą wygodnego pokrętła
• możliwość złożenia gondoli do transportu
• budka wyposażona w okienko
• przedłużany daszek w budce
• możliwość ustawienia budki w kilku pozycjach
• materiał wewnętrzny gondoli można łatwo zdjąć do prania

SPACERÓWKA 
NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• wyposażone w budę oraz okrycie na nóżki 
• oparcie rozkładane do pozycji leżącej
• regulowany podnóżek
• odpinana barierka wykonana ze skóry ekologicznej  

z regulacją wysokości
• budka wyposażona w okienko
• przedłużany daszek w budce
• wyjmowana wkładka siedziska
• pasy 5-cio punktowe
• dodatkowy element do przedłużania budki

LINIA V

okienko w budce przedłużany daszek dodatkowy element okrycia dodatki wykonane z eko skóry



KOLORY V-line

V20 V21 V22

V23 V24

 

V26 V27 V28

V25
zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com



LINIA X

okienko w budce połączenie skóry pikowanej
z gładką

oparcie w gondoli dodatki wykonane z eko skóry

KOLORY X-line

zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com

X20

X23

X21

X24

X22

X25



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

wys. 116   cm 
szer.  79,5 cm 
dł.     103  cm

wys.  40   cm 
szer. 79,5 cm 
dł.  85  cm

          19,65 kg 

  

 D
U

O

          21,35 kg 

  

stelaż koła

GELczarny

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• aluminiowy stelaż
• skrętne przednie koła absor-

bujące wstrząsy z możliwo-
ścią blokady 

• pojemny dwukomorowy    
kosz

• regulacja wysokości rączki
• rączka wykonana ze skóry 

ekologicznej
• zawieszenie na

amortyzatorach z 
możliwością regulacji 
sztywności

• blokada zabezpieczająca  
stelaż przed 
rozłożeniem

• możliwość wpięcia siedziska 
spacerowego przodem lub 
tyłem do kierunku jazdy

• możliwość zamontowania na 
stelażu fotelików za pomocą 
adapterów (aby tego doko-
nać niezbędne jest wyposa-
żenie wózka w adapter Duo)

• żelowe koła 
niepompowane

• możliwość 
równoczesnego wpięcia 
gondoli i spacerówk

 D
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torba



          3,5 kg 

  

FO
TE

LI
K

 K
IT

E NAJWAŻNIEJSZE CECHY

• odpowiedni dla dzieci  
o wadze 0–13k kg

• spełnia najsurowsze  
normy ECE R44/04

• 3-punktowe pasy  
bezpieczeństwa

• uchwyt posiada 4 pozycje
• wyposażony w wyjmowaną 

wkładkę wypełniającą  
dla niemowląt

• zdejmowana tapicerka
• wyposażony w daszek  

oraz okrycie na nóżki
• w zestawie adaptery  

do montażu na wszystkich 
stelażach marki Jedo

F 16F 15F 14

śpiworek okrycie przeciwdeszczowe parasol rękawice

adapter M (TAMEL)
pasuje do: Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi, Pebble, 
Pebble Plus, Rock, Kiddy: Evolution Pro 2, 
Evo--Lunafix, Evoluna I-Size, Recaro: Privia, 
Privia Evo, Guardia, Avionaut: Ultralite, Kite, 
Safety 1St: Mimas, One Safe, Besafe: Izi Go, Izi 
Go Modular, Babysafe: York, Basset

adapter C (TAMEL)
pasuje do: Cybex: Cbx, Aton 5, Aton Q, Aton 
M, Cloud Q.

adapter R (TAMEL)
pasuje do: Römer: Baby-Safe, Baby-Safe Plus 
Shr Ii, Baby-Safe I-Size

adapter VC (KODA, BARTATINA)
pasuje do: Cybex: Cbx, Aton 5, Aton Q, Aton M, 
Cloud Q.

AKCESORIA

adapter VM (KODA, BARTATINA)
pasuje do: Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi, Pebble, 
Pebble Plus, Rock, Kiddy: Evolution Pro 2, 
Evo--Lunafix, Evoluna I-Size, Recaro: Privia, 
Privia Evo, Guardia, Avionaut: Ultralite, Kite, 
Safety 1St: Mimas, One Safe, Besafe: Izi Go, Izi 
Go Modular, Babysafe: York, Basset

adapter VR (KODA, BARTATINA)
pasuje do: Römer: Baby-Safe, Baby-Safe Plus 
Shr Ii, Baby-Safe I-Size

adapter DUO

muffka



TAMEL KODA BARTATINA  DUO

Regulacja rączki od 73.35 cm do 107 cm Tak Tak Tak Tak

Długość wewnętrzna gondoli 80 cm 80 cm 80 cm 79,5 cm

Szerokość wewnętrzna gondoli 37 cm 35 cm 35 cm 28,5 cm

Wymiary stelaża po złożeniu z kołami (długość / szerokość / wysokość) 82,5 / 58 / 36,5 85,5 / 60 / 35,5 81,5 / 64 / 29,5 85 / 79,5 / 40

Wymiary stelaża po złożeniu bez kół (długość / szerokość / wysokość) 82,5 / 49 / 25 85,5 / 49,5 / 32,5 68 / 54 / 25 74 / 79,5 / 33

Waga gondoli (kg) 4,8 kg (E - 4,25 kg ) 5,25 5,25 4,2 (1 szt.)

Waga spacerówki (kg) 4,85 4,7 4.7 5,05(1 szt.)

Waga stelaża bez kół (kg) 6,25 5,9 6.05 7,35

Waga kół (kg)                                                                            12” – 0,8

14” – 1

10” – 1

12” – 0,95

10” – 0,9

12” – 0,9

10” - 0,75 10” – 0,75

12” - 0,75 12” – 0,75

Waga stelaża z kołami i gondolą (kg) 14,05 14,75 14,5 (koła 12”) 19,65

15,3 (koła 14”)

Zamykany kosz Tak Tak Tak Tak

Przednie koła obrotowe o 360° absorbujące wstrząsy z możliwością blokady Tak Tak × Tak

Regulacja sztywności zawieszenia Tak Tak × Tak

Gondola posiada funkcję kołyski Tak/ Linia E - Nie Tak Tak ×

Wygodny uchwyt do przenoszenia gondoli Tak Tak Tak Tak

Regulacja nachylenia oparcia w gondoli Tak Tak Tak Tak

Regulowana rączka Tak Tak Tak Tak

Siedzisko spacerowe montowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy Tak Tak Tak Tak

Siedzisko spacerowe posiada regulowany podnóżek, oparcie, odpinaną barierkę Tak Tak Tak Tak

5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa w siedzisku spacerowym Tak Tak Tak Tak

Pokrowiec na nóżki w siedzisku spacerowym w komplecie Tak Tak Tak Tak

Siedzisko spacerowe długość z podnóżkiem / szerokość / wysokość oparcia 61 / 42 / 69 72,5 / 42,5 / 67 72,5 / 42,5 / 67 89 / 28,5 / 47

Możliwość zamontowania fotelika samochodowego za pomocą adapterów Tak Tak Tak Tak

Wyposażenie: torba z przewijakiem, folia przeciwdeszczowa, moskitiera Tak Tak Tak Tak

PORÓWNANIE MODELI



Czekanów, ul. Strażacka 21
 63-410 Ostrów Wielkopolski

                      POLAND
              T +48 62 736 38 00
                 E biuro@jedo.pl

jedobaby.com

      


