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Nová autosedačka s otočnou základnou usnadní manipulaci s dítětem v autě 

Produkty JOIE pro radostné dny s malými dětmi 
 

Kočárky, autosedačky či jídelní židličky 

britské značky JOIE, jedné 

z nejprodávanějších ve Velké Británii, jsou 

především symbolem kvality, spolehlivosti 

a cenové dostupnosti, zároveň také 

společenské odpovědnosti. Každá koupě 

produktu JOIE přispívá k možnosti 

podpořit pohybově hendikepované děti 

v rehabilitačních zařízeních, kterým 

výrobce každoročně daruje tisíce kočárků. 

Výrobky jsou podrobovány pečlivému vývoji a kontrole. Výrobní areál např. disponuje vlastním 

certifikovaným zařízením pro simulaci crashtestů u autosedaček, což významně 

usnadňuje prověřování bezpečnosti, kvality a odolnosti. Všechny výrobky bez rozdílu musejí 

postupně projít řadou kontrolních stanovišť, po každé výrobní sérii navíc následuje namátková 

kontrola několika kusů, které se kompletně rozebírají a kontrolují. Díky tomu si JOIE drží 

extrémně nízké procento reklamací, které činí méně než 1 %! Nekompromisní testy spolu 

s účelným designem a odolnými materiály vytvářejí spolehlivé pomocníky pro rodiny s malými 

dětmi. 

 

NOVINKA 2016/2017: Autosedačka s otočnou základnou  

Asi největší předností autosedačky Joie Spin 360 je možnost otáčení 

sedačky jednou rukou přímo na základně. Nejenže tak snadno 

změníte způsob cestování, který je možný po (9 – 18 kg, 9 měsíců  

až cca 4 roky) i proti směru jízdy (0 – 18 kg, od narození do cca 4 let), 

ale hlavně tím usnadníte nastupování dítěte, protože můžete sedačku 

natočit směrem do dveří automobilu. Uchycuje se pomocí Isofixových 

konektorů. 5 poloh sklonu autosedačky nabízí pohodlí i při delším 

cestování. Vnitřní odnímatelné vložky zajišťují ideální usazení dítěte  

v každém věku. Součástí polstrování je ventilace pro příjemnou jízdu  

v horkých dnech. Hlavová opěrka se polohuje souběžně s fixací 

5bodových bezpečnostních pásů sedačky (s centrálním nastavením). 

Orientační prodejní cena se pohybuje kolem 8.290,- Kč.  

 

 

 

http://www.joiebaby.info/
http://www.joiebaby.info/
http://www.joiebaby.info/sp_vlastnosti.php


 

Autosedačka pro děti od cca 4 let, prověřená testem ADAC 

Pokud právě sháníte autosedačku skupiny II/III pro dítě od 15 do 36 kg, 

pak doporučujeme model JOIE Duallo, který prověřil i letošní test 

německého autoklubu ADAC. Testu se věnoval také český dTEST, který 

u tohoto modelu vyzdvihl a kladně hodnotil ochranu při čelnímu  

i bočnímu nárazu, snadné vedení pásů, výbornou stabilitu, dostatek 

místa a pohodlí pro dítě, dále prostorovou nenáročnost nebo snadnou 

údržbu, potah se dá sundat a vyprat v pračce. Autosedačka je kvalitně 

zpracovaná a lehká. Upevňuje se pomocí ISOFIXových konektorů, dítě 

se poutá pásy automobilu (vodič pásu má integrovaný na podhlavníku)  

a riziko chybné instalace je naprosto minimální. S rostoucím dítětem lze upravovat pozici hlavové 

opěrky, k tomu se automaticky rozšiřují bočnice, polohování nabízí také opěrka zad. K maximálnímu 

komfortu pro dítě přispívá pečlivé polstrování a potahové látky certifikované dle Oeko-Tex
®
. Orientační 

prodejní cena se pohybuje kolem 4.400,- Kč.  

 

Neuvěřitelně skladná jídelní židlička 

Jídelní židličky se samozřejmě dají pořídit různé, od klasických dřevěných 

až po pečlivě polstrované, mnohdy hůře skladné a náročné na prostor.  

Při návrhu židličky JOIE Mimzy Snacker výrobce dbal na tři základní 

požadavky: skladnost, kvalitu a vzhled. Výsledkem je svěží kompaktní 

provedení. Pohodlně ji složíte i rozložíte jednou rukou, ve složeném stavu 

stojí a zabírá minimální prostor, pultík lze zacvaknout zezadu na nohy 

židličky, bez problému ji můžete třeba také převážet. Potah je pratelný.  

Má nastavitelný pultík, zádovou i nožní opěrku. Nastavitelné pětibodové 

bezpečností pásy jsou samozřejmostí. Židlička získala ocenění 

Mother&Baby Silver 2014, které pravidelně uděluje stejnojmenný britský magazín. Orientační prodejní 

cena se pohybuje kolem 2.090,- Kč.  

 

Šikovný sporťák  

Sportovní kočárek s nafukovacími zadními kolečky JOIE Litetrax 4 Air je 

alternativou k původnímu modelu JOIE Litetrax 4. Hodí se na zpevněný 

povrch i do mírného terénu. Také zde výrobce uplatnil unikátní systém 

skládání jednou rukou. Stačí zatáhnout za pojistku uprostřed sedáku  

a během mžiku je složený, zároveň samostatně stojí. Má prostorné lůžko 

i spodní košík, nestandardně velkou boudu s okénkem a ventilací, 

odnímatelné madlo i praktickou nožní brzdu. Zádovou opěrku umožňuje 

nastavit do polohy vhodné pro kojence. Kola – zadní nafukovací a přední 

s pěnovou výplní - jsou odpružená, rychle odnímatelná, vpředu 

s možností aretace. Kočárek, vybavený pláštěnkou, je velmi skladný  

http://www.joiebaby.info/dua_vlastnosti.php
http://www.joiebaby.info/mims_vlastnosti.php
http://www.joiebaby.info/lita_vlastnosti.php


 

a vejde se do malého zavazadlového prostoru. Celkovou nosnost má 21 kg. Orientační prodejní cena 

se pohybuje kolem 6.830,- Kč.  

 

 

Rozšiřující se nabídku produktů JOIE najdete  

u společnosti Babypoint a jejích obchodních partnerů.  

Pro více informací navštivte www.joiebaby.info  

a www.babypoint.eu.   

 

 

 

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 
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