Co je nového v kolekci pro rok 2010
Kočárky – podvozky
Spirit S3
S kolekcí 2010 Spirit S3 přináší modernizaci a nový vzhled rámu, jež jej dělají ergonomičtější, jak v
jeho vzhledu, tak i v jeho funkčnosti.
Elégance
Nová je možnost upevnění slunečníku přímo v rámu sportovní sedačky, stejně snadné upevnění
nástavby i její snímání z podvozku, spojené se zvýšenou stabilitou na rámu, jako u ostatních
podvozků.
Přepravní koš
Mistral S, Spirit S3 a Fun systém přinášejí nový, větší a mnohem přístupnější přepravní koš. Pro
zvýšení bezpečnosti při provozu kočárku je koš opatřen reflexními pásy.
Team Cosmo – novinka pro přepravu dvojčat i sourozenců, k dodání v prvním čtvrtletí 2010
Team Cosmo je uváděn ve stejných barevných variantách, jako Team Alu. Flexibilní – vybavený
snímatelnou a otočnou sedačkou – Vaše děti mají vždy výhled tím správným směrem. Opěrky zad i
nohou jsou samostatně polohovatelné, při zachování velkého vnitřního prostoru ještě kompaktnější
s vnější šířkou 79 cm.

Textilní dezény
35 nových barev v přiložené barevnici – nové možnosti kombinování Fashion designu.
1. Sportovní kočárek : můžete nyní komponovat Vaši individuální sedačku ze 14
jednobarevných Fashion dezénů a vybírat stříšku, potah sportovní sedačky a potah madla v
barvách podle svého přání.
2. Fashion korba : zvolte si Vaší individuální korbu ze 14 jednobarevných Fashion dezénů.
Můžete vybírat barvu pro stříšku, korbu i vnitřní vložku a potah matrace a osobitě je
barevně kombinovat.
Color – it Design
Doplňky se sestávají z vložky do sportovní sedačky, sluneční stříšky UV50+ a vnitřní vložky s
potahem matrace do Fashion korby. Color – it doplňky jsou nabízeny ve všech 14 barvách Fashion
designu, ve 4 barvách Trend : 3800, 3870, 3885 a 3900, dále pak ve specifických barvách 3905,
3910 a 3915.
Vložku do sportovní sedačky lze snadno upnout do sedačky a na opěrku zad a jednoduše
provléknout pětibodové pásy. Počínaje kolekcí 2010 je vložka ještě mnohem komfortnější díky
speciálně čalouněné spodní části s ventilací.
Zimní fusak
Díky zipům může být fusak zkrácen nebo prodloužen, aby ještě lépe odpovídal velikosti Vašeho
dítěte.
Fusak může být upevněn do kočárku i pomocí madla sedačky. Díky tomu můžete zvednout horní díl
fusaku společně s madlem a mít tak volné ruce pro vložení nebo vyjmutí dítěte z fusaku.
Horní díl fusaku můžete úplně sejmout a používat fusak jako praktický potah sedačky kočárku.

Potah rukojeti z umělé kůže
Vzhled i pocit hodnotnější rukojeti se nabízí ve třech variantách pro následující podvozky :
1. Cosmo, Spirit S3 ( verze pro kolekci 2010 )
2. Mistral, Mistral P, Mistral S, Fun systém, Spirit S3 ( verze kolekce 2009 )
3. Team
Je použitelný i pro varianty s ruční brzdou, snadná instalace díky jednoduchému zapnutí zipem přes
stávající rukojeť.
Měkká vložná taška a přebalovací taška
Tašky kolekce 2010 mají nový zaoblený tvar.

Travel systém pro autosedačku Tario
Pro Tario nyní uvádíme nový speciálně vyrobený adaptér, který umožňuje ještě lehčí a snadnější
perfektní upevnění autosedačky na podvozky kočárků Teutonia. Adaptéry jsou provedeny ve dvou
verzích :
1. Adaptér pro Mistral S a Mistral P
2. Adaptér pro Cosmo, Lambda, Spirit S3 a Fun systém

