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Funkční celoročně využitelný fusak, autofusak ze svetroviny nebo univerzální pár rukavic  

na rukojeť kočárku  

 

Vše hřejivé ke kočárku od české značky Little Angel 

 
Patříte mezi spotřebitele, kteří 

upřednostňují lokální a české produkty? 

Jihočeská značka Little Angel
®
, která 

nabízí mimo jiné doplňky ke kočárkům, je 

jednou z těch tradičních  

a zodpovědných. Nejenže má vlastní 

vývoj, zakládá si na použitých 

materiálech a detailním zpracování, 

zároveň zaměstnává občany  

se zdravotním handicapem. Výrobky 

z táborské firmy Dita v nedávné minulosti obdržely prestižních ocenění GRAND PRIX v České 

republice za design a inovativní přístup. Vybrané zboží Little Angel
®
 na českém trhu prodává 

společnost Babypoint, která rozšířila sortiment fusaků, dek a rukavic na kočárek o nové 

designové řady.   

 
To nejlepší pro kosmonauty a malé děti 

Dětská pokožka je velmi citlivá, náchylná na potničky, alergické reakce či ekzémy. S výrobky Little 

Angel
®
 se podráždění ani u té nejcitlivější pokožky obávat nemusíte. Výrobce Dita Tábor je jednou 

z mála evropských firem, které vlastní licenci na použití termoregulačního materiálu Outlast
®
. Tuto 

patentovanou technologii vyvinuli pro NASA za účelem ochrany kosmonautů před teplotními výkyvy. 

Nyní se využívá především v oděvním průmyslu, ale můžete se s ním setkat také ve zdravotnictví 

nebo armádě. Na rozdíl od jiných termoregulačních materiálů je Outlast
® 

navázaný na viskózu  

a bavlnu. Umí regulovat a vyrovnávat teplotu těla. Jakmile materiál zaznamená zvyšující se teplotu 

pokožky, začne okamžitě teplo absorbovat a teplotu mezi tělem a materiálem snižovat. Je-li pokožka 

chladnější, reaguje opačně a zajišťuje tak optimální teplotní podmínky. A to i díky redukci vzniku potu, 

pocení omezuje až o 40%. 

 

http://www.little-angel.info/
http://www.little-angel.info/sortiment.php
http://www.little-angel.info/outlast.php


 

Fusak do kočárku Little Angel Exclusive Outlast
®
 

Tento oblíbený fusak značky Little Angel využijete do hluboké korbičky, 

autosedačky i sportovního sezení. Díky termoregulačním vlastnostem 

materiálu Outlast
®
 se bude hodit od října do dubna, aniž by se miminko 

přehřívalo nebo mu byla zima. V létě se dá použít jako outdoorový spacák! 

Je vhodný od narození do věku přibližně 3 let. Velkou výhodou je,  

že se může zkracovat, prodlužovat a rozšiřovat. Má otvory pro pětibodový 

upínací systém a na zádech protiskluzovou podložku. Díky reflexním 

prvkům je dítě ve fusaku vidět až na vzdálenost 125 m. Okolo hlavičky lze 

stáhnout a dítě chránit proti povětrnostním vlivům. Bezpečnostní krytka  

u zipu brání poškrábání bradičky. A další plus, fusak je pratelný. 

Jednobarevná provedení nabízí kolekce Ťapka, ty s motivem hledejte v designové řadě Geometry. 

Fusak je držitelem ceny Grand Prix. 

Doporučovaná prodejní cena: 2.420,- Kč   

 

Autofusak ze svetroviny s materiálem Outlast
®
 

Co je víc, než se v chladných dnech zachumlat do huňatého hřejivého 

svetru? Přesně tento komfort můžete dopřát svým dětem, navíc 

s termoregulačním účinkem díky materiálu Outlast
®
. Nový fusak ze 

svetroviny je vybaven otvory pro pětibodový upínací systém, využijete ho 

jak v autosedačce, tak jako podzimní a jarní verzi fusaku do kočárku. 

Spodní část s druky se dá, nechcete-li dítěti zouvat botičky, otevřít  

a nožičky tudy prostrčit. Fusak se zipem a patentkami lze celý rozepnout, 

čímž vznikne příjemná funkční deka či přebalovací podložka, dále 

poslouží jako rychlozavinovačka nebo spací pytel. Je určen pro děti  

od narození do 3 let věku. Rozměr 90 x 90 cm. 

Doporučovaná prodejní cena: 1.470,- Kč    

 

Dvojitá deka Little Angel s materiálem Outlast
®
 

Univerzální oboustranná deka pro kvalitní a zdravý spánek  

bez pocení je heboučká na dotek. Z jedné strany obsahuje hřejivý 

wellsoft, z druhé flís, navíc v sobě skrývá vrstvu z revolučního 

materiálu Outlast
®
, který reguluje optimální teplotu. V zimě zahřeje, 

ale nepřehřeje a předchází pocení dítěte. Ideální do kočárku, 

postýlky i doma na přebalování či hraní. Výrobce nabízí dvě 

barevné varianty z řady Ťapka anebo krémové provedení 

s motivem ptáčka. Deka je pratelná. Rozměr 70 x 100 cm. 

Doporučovaná prodejní cena: 740,- Kč    

http://www.little-angel.info/fustap.php
http://www.little-angel.info/fusgeo.php
http://www.little-angel.info/autofussvetr.php
http://www.little-angel.info/autofussvetr.php
http://www.little-angel.info/dekatap.php
http://www.little-angel.info/dekaptac.php


 

Hřejivý pár rukavic na kočárek  

Jakmile přijdou sychravé dny či začne mrznout, pak každá 

maminka uvítá rukavice na kočárek. Na rozdíl od rukávníku jsou 

oddělené rukavice Little Angel
®
 univerzálně použitelné  

na všechny typy kočárků včetně golfek. Uchycují se jednoduše 

pomocí praktických druků. K všestrannosti přispívá možnost 

sepnutí rukavic k sobě. V nabídce najdete jednobarevná 

provedení řady Ťapka nebo dvě verze s grafickým motivem 

z kolekce Geometry.   

Doporučovaná prodejní cena: 370,- Kč     

 

Pro více informací navštivte www.little-angel.info a www.babypoint.eu, nebo FB stránky 

společnosti Babypoint.  

 

 

O společnosti Babypoint s. r. o. 

Společnost Babypoint s. r. o., přední český výrobce a dovozce dětského zboží, byla založena v roce 1995, kdy 

se věnovala především prodeji dětských kočárků. V současné době si firma pod stejnojmennou značkou nechává 

vyrábět sportovní kočárky a golfové hole, autosedačky, cestovní postýlky, jídelní židličky, přebalovací podložky a 

další doplňkový sortiment pro děti. Veškeré produkty jsou testovány a certifikovány podle platných evropských 

norem. Kromě vlastní značky Babypoint, rozšířené o ekonomickou řadu Newbuddy, se společnost podílí na 

vývoji moderních kočárků značky X-lander, kterou exkluzivně dováží na český trh. Od roku 2009 představují 

nedílnou součást sortimentu autosedačky norské značky BeSafe, které patří z hlediska bezpečnosti na samý 

vrchol evropského žebříčku, jak potvrzují hodnocení prováděná např. německým autoklubem ADAC. V roce 2011 

firma rozšířila nabídku o moderně řešené a vysoce odolné sportovní kočárky německé značky TFK (Trends For 

Kids) i o hluboké kočárky značky Navington specifického designu. V roce 2014 byla do sortimentu zařazena 

luxusní německá značka Lässig s nabídkou stylových a praktických kabelek, tašek, batůžků, brašen a dalších 

doplňků různého designu pro děti a dospělé. Dále upozorněme na prémiové dětské fusaky norské značky Voksi, 

v ČR šité funkční hřejivé doplňky značky Little Angel
® 

nebo nafukovací kruh pro kojence a batolata značky 

Baby Ring. Loni přibyly stylové autosedačky, kočárky, židlička či lehátko JOIE z Velké Británie, letos nově 

nabízíme sortiment holandské značky Nuna i ekologické plenky, podložky a ubrousky značky MonPeri. Produkty 

společnosti Babypoint s.r.o. jsou k dostání ve více než 250 smluvních prodejnách po celé ČR, firma se pravidelně 

účastní pořádaných veletrhů, například mezinárodního veletrhu potřeb pro děti PRODÍTĚ či českých veletrhů 

zaměřených na děti FOR KIDS a FOR BABIES. Na jaře 2014 obdržela první místo v regionální internetové 

anketě TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO 2013 (v kategorii 11-50 zaměstnanců). 

Více informací naleznete na: www.babypoint.eu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jana Holinková 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 725 075 853 

E-mail:  holinkova@privilegepr.cz 

http://www.little-angel.info/ruktap.php
http://www.little-angel.info/rukgeo.php
http://www.little-angel.info/
http://www.babypoint.eu/
https://cs-cz.facebook.com/babypoint.cz
https://cs-cz.facebook.com/babypoint.cz
http://www.babypoint.eu/
http://www.newbuddy.eu/
http://www.x-lander.cz/
http://www.autosedacky-besafe.cz/
http://www.kocarky-tfk.cz/
http://www.kocarky-tfk.cz/
http://www.navington.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.voksi.info/
http://www.little-angel.info/
http://www.joiebaby.info/
http://www.nuna.eu/cz/
http://www.monperi.cz/
http://www.babypoint.eu/
mailto:holinkova@privilegepr.cz

